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 ..إلى نبع الحنان، جنة الدنيا واآلخرة

السيدة األولى في  ،صاحبة الفضل كله في دعمي
حياتي من أول دقيقة في عمري ،إلى جوهرة إنسانية 

ا، أمي ا وطيفًكانت بجانبي دائمًا وأبدًا، جسدًا وروحً
 ..-رحمة الله عليها-الغالية 
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 تعثر حتى مُكتمل أنك لك يليخ و..
 روحك، تكمل التي الروح على

 !ناقصًا كنت كم وتُدرك
الرومي الدين جالل
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وال تبقى سوى ، لكنها تسرق أجملها تعطينا الدنيا أغلى اللحظات

 هناك.  إلىالذكريات التي هي بمثابة ترياق مؤقت تأخذك بسرعة 

  !هناك ..نعم

ملتقى  وكذلك القبلة ألاولى ألاول اللقاء و  يث النظرة ألاولىح

تقطع شريانك فور أخذك بسرعة و  لكنها تخنقك ،السعادة القصوى 

 بل ،لحظة الفراق إلى..أول دمعة قاهرة وأول ألم شديد  ، إلىأقوى 

 تأخذك حيث تتمنى الرجوع لكي تقوم بكل ما نسيت. و 

 ،تبكيكو  تسعدك، وعوال يتوفر فيها قانون الرج هي الحياة

 ..وتقهرك تبهرك ،تربحكو  تخسرك ،تعطيك وتحرمك

على سطح  شخًصالكن أشدها حينما تحب  آالًماتنثر في أعماقك 

 علمه يسر عشقه مودوع فيك ال و  ألارض هو توأمك ومالزمك
َ

 إال

 وحيًدااوية في الزّ  ا إّياكتارك ،يأتي يوم يفارقك فيه بدون سبب، أنت

 !قسوته يخفف عنكو  ك ألالمال يوجد من يقاسم
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 ك التي أشعلت قلبينار فراقك أشعلت صدري مثل نار حبّ 

  !نسيانك في طي الهوى يستحيلو  فالعيش بدونك أمر مهين

كيف  !؟أنا معكو  إحساس ألامانو  كيف لي أن أنس ى لهفة قلبي

 ؟حين أخلد بين ذراعيك ئضنك الدافحو  أنس ى مالمحك

 ؟افترقنا ذافما معنى هذه الحياة إ

 لم تترك لي يا حبيبي 
َ

يني في مراسم وداعك غارقة ذكريات تعزّ  إال

 و  بالدموع
ّ
يجدي وال  معفال الّد  ،خسارتيو  أندب وجعي ،تيلار الت

 
ّ
 !حيبالن

حروف قلمي الكئيب عاجزة و  ،سلب روحي رشفة رشفة الحنين

"  ؟إن حياتك بدوني مستحيلة" :هل تتذكر يوم قلت لي،عن التعبير

ال أقدر على و  ،التي تناثر رذاذ حطامك في أصقاع قلبي اأن ؟ماذا أقول 

 و  نتشاله عاجزةا
ّ
حين موعد لقائك ستظل ذكراك  إلىحبيبي  !فةمكت

سوف أتذكرك في ، و وألاشواق مصلوبة في قلبي تناجيها التراتيل

 في ثنايا املدنو أتذكرك أمام املوج، على الصخرةو  سقوط املطر 

 لبديع. الجو او  بننا الرضيعاأتذكرك في 

الموني في عدم نسيانك! ليس لهم و  ،في فرط حبك كثيًرانتقدوني ا

 !فهم ال يعلمون من تكون ،ذنب أي
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مرس ى و  أنت نبض قلبي ،ذكرى عابرة أو رجل  أيأنت لست 

تلك  ،زك عن غيركهناك أمر غريب يميّ ف. رجل أيلست  أنت ،الروح

 الرّ 
ّ
  ؟أم قلبك العتيق ،ريفة أم جمالك اليوسفيوح الط

أنقى قلب و  ،بأعلى صوت، ملكيو  قلبي لك يا أميري و  حرفيو  يحبّ  

 ..آخر نفس تطلقه روحي"أحبك" إلى

 من فرط حبي، نبثاق سحر عشقكالطاملا خشيت على نفس ي من 

لم يكن حبك محض ، شتياقياو  من هول شوقي، لك غراميو 

 ، و مصادفة
ّ
كما لم تكن ذلك الوقع ، عابر لم تكن مجرد حظ

سيظل قلبي يردد  ،خياري املختومو  قدري املحتومبل كنت ، املباغت

 !يداري حزنكو  يناجي طيفكو  اسمك

 ، عواتتراكمت في روحي الّد و  تزاحمت في قلبي ألامنيات
ً

في  أمال

 "املتأدبو  العاقل" أيها "لبيبي"متالكك أنت يا او  ،نيل خريف عشقي

 
ّ
بدأت دون أن أعلم ماذا أريد أن  ،ما كتبت لك رسالة عشقفكل

فأنا تحت سكرات  ،نتهيت منها دون أن أعلم ماذا قلت او  ،أقول 

 
ّ
 عشقك الذ

ّ
 ي عل

ّ
  مني أن

ّ
  ي يمض ي بدون عشقالعمر الذ

ّ
ه لم كأن

افإن تمنيت !يكن
ً
  شيئ

ّ
 مني.فأنت كل الت
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وُيلين  عتى املواجهاتأويهزم ، الحب الحقيقي يزيل الفوارق 

خلق  إلىنفس ألا وترقى  ألارواحفبه تسمو ..القلوب وينقي السرائر

 .نانية وحب الذاتألا تنأى عن ، و يثارلا 

ا ا رياضي  بالنسبة لها رمزً  كان الحّب ، بالحب يوًمامن ؤ لم ت ،يندةك

  لم تعرف معنى العشق، غير معروف
ّ
بدون و  ،ه زارها فجأةلكن

 أ دائًما مات كما يزور مقّد 
ّ

 اق!هله من العش

ًدالم تحسب له   ..ن الحز و  وسقطت متغاشية بين السعادة ..جّيِّ

اتدركه هي  ما ..الدموعو  بين السرور 
 
 بعمقأنها أحبَ  حق

ْ
من غير و  ت

 .ألاحزانباتت غارقة في محيط ، و ندم

 "كيندة"

  
ّ
ًدا قبل كّل  أفكر  ،تيبةر و  مةكانت حياتي منظ  اقرار أريد  جّيِّ

ّ
ذه خات

ترعرعت في بيت و  فقد كبرت،كنت طموحة منذ صغري ، في حياتي

 .  بعد وفاتها بمرض السرطانالوحيد  يأّم  أخخالي سالم 

هناك  الاستقرار و غية العملأمريكا بُ  إلىا هجرها والدي مسافرً 

ا قتراحلالوأمي كانت رافضة   بعد جدال كبير بينهما. نهائي 

  إلىت ضطرّ او 
ّ
 و  املحكمة إلىجوء الل

ّ
 ا بعد سفرهالق غيابي  الط

من مرضها  كثيًراكانت تعاني و  عشت مع والدتي خمس سنوات
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بشكل    لكن صورتها ال تزال مرسومة كثيًراال أتذكرها  أنا، خبيثال

 في خيالي.  ضبابي 

  زوجته بعد و  ر خاليقرّ تها بعد وفا
ّ
 ا رعايتي. يتفاهم أن يتول

هو رجل و  ،في الخمسين من عمره "خالي سالم" ..أنا أناديه أبي

احنون و  حازم في قراراته  ضخم الجثةو  أسمر ، في معاملته لنا جد 

  .تينعينين حادّ و  ذو شاربين، م شعرهظسا الشيب معك

 مكتبه يقع وسط املدينة ،ا ناجح في عملها معماري  يعمل مهندًس 

 "فيروز "شترك مع زوجته السيدة الطاملا  ،وقد جمع الكثير من املال

  كبيًراا قد بذال جهًد ف، كل ش يء في يحترمهاو  هاالتي يحبّ 
ّ
ا را لنليوفِّ

 سعيدة.و  حياة سهلة

 ذو طابقين ،ت في منزله الكبير الذي صممه هو منذ زمنكبر 

 و 
ّ
 ام في الطابق العلوي حمّ و  صالون و  ف من أربع غرف نوميتأل

 آخر حمام و  صالون كبير ومطبخو  مكتبة صغيرةو 
ّ
ابق السفلي بالط

مرآب و  نوافذ كبيرة زجاجيةو  كما يمتاز بجدران من الرخام الجميل

صغيرة مليئة بالعشب  يطل على حديقة، زوجتهو  لسيارتهما هو 

 الصّ  وشجرات
ّ
 كية.ويلة ذات الرائحة الزّ فصاف الط

تخاذه القرار مع زوجته السيدة فيروز التي أناديها بأمي ابعد  ..

ًداربتني و  فقد علمتني  امرأةفهي  ،صاحبة فضل كبير عليَ ، جّيِّ
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ة في تصرفاتها تحب عمليّ ، ربعين من عمرهاألا و لطيفة في الخامسة

ًداح مسرّ  ذات شعر أسودو  مربوعة القامة ، اكثيرً عملها  سمراء  جّيِّ

ة باملحكمة القضائية تعمل قاضيّ ، بمظهرها كثيًراتهتم  البشرة

 بمدينتي قسنطينة.. 

  ،هي قدوتي
ّ
 . كثيًراأحترمها و  هاأحبّ كما أنني  ،مت منها الكثيرتعل

نشأت مع  ،الحقيقية ابنتهاحسنت تربيتي كما لو كنت أفقد 

 فتاة جملية معتدلة القوام ،في عمري  تقريًباالتي هي ، "جوى ن" ابنتها

  ذات وجه دائري ، سمراء اللون و 
ّ
تملك  ،عينين بنيتينو  ابجذ

تكره كما الحياة  تحّب و  رومانسية، فكارهابأمتحررة و  ةشخصية قويّ 

 ..الحتميةو  الخيارات الجلية كثيًرا

  ،هيو  أنا ،مًعاكبرنا 
ّ
  نادًراا كأننا توأم كن

ّ
فكر   و أ أمر  في  ق فما نت

 معيّ 
ّ
 ها.أحبّ و  ني أحترمهان لكن

البكر الذي يكبرني بست سنوات  ابن خالي سالمفهو  "بدر"أما 

ذو لحية و  نحيف أسمر و  طويل القامة، هو فتى مقبول الشكل

اا وهو في بداية مشواره املنهي منفعل يعمل محامي  ، خفيفة
ً
في  أحيان

ا، مغرور بنفسهو  تصرفاته
ً
 أنه غامض ويصعب فهمه. أحس   أحيان

 في صغري كان دائم الا
ّ
يساعدني في و  ي يعاملني بلطفقتراب من

بلوغي سن الرشد بدأت معاملته تتغير نحوي و  منذ كبري ، و دروس ي
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ّ
إحترام كنت و  يعاملني بكل ود، خذهايأخذ رأيي في قرارات يريد أن يت

ابإعجابه بي من مديحه لي  أحّس 
ً
عي منذ تصرفاته مو  نظراتهو  ،أحيان

 .مساعدتيو  بخدمتي دائًمال يبّج ، و كثيًراكان يهتم ألمري  ،كبري 

 كثيًرامع عائلتي التي أحبها و  الاهتمامو كبرت في جو مليء بالحب..

 أن أتحصل على أستطعت بعون هللاو  أنهيت دراستي الثانوية

 و   متياز امعدل بتقدير 
ّ
 :ا من حلمي هوق جزءً أن أحق

 .بقسنطينة "دخول كلية الطب"

 ..كبرت أحالمي فيهاو  "قسنطينة" مدينتي التي نشأت

  صفهاهكذا ي -مدينة الجسور املعلقة-قسنطينة 
ّ
ياح السو  انهاسك

جسور عمالقة تساعد في العبور  ةمتالكها ثمانيال ، وكل من زارها 

 
ّ
 .أخرى  إلىة من ضف

 متلك قلبي.. شوارعهاا جبالها.. حّب و  سهوبهاو  رائحة صباحها

 ..لبديعها اجوّ و  طرقهاو 

 
ّ

 و  رق الجزائري هي عاصمة الش
ّ
مهد و  قافة العربيةعاصمة الث

 ..ارة الجزائريةضالح

ستقالل اال في دورها الفعّ و  بتاريخها العريق هي مدينتي التي أعتز 

 عبد الحميد بن باديس :مثقفيها أمثالو  الجزائر وأفتخر بأبطالها
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 الشاعر أحمد بن الخلوف القسنطيني والعالمة عبد القادر و 

 .غيرهم، و د بن املسبحالراشدي وألاديب محمّ 

بقية  عنهذا ما يميزها  ،بنيت فوق صخرة من الكلس القاس ي 

 ، العالم مدن
ُ

 ّيِّ كما تمتاز بآثار عمرانية إسالمية ش
ْ

ى فيها على مد دت

  ،مناظرها الخالبة أكثر ما يميزها و  العصور 
ً
 في فصل الشتاء خاَصة

  ..تهم من عالمات جمالهاطيبو  كرم سكانها أيًضاالربيع ،و و 

 و  مهما وصفتها
ّ
مت عنها فلن أوفيها حقها.. هي مسقط مهما تكل

 ..مدينتي الغاليةو  رأس ي

  2000أكتوبر/ /20

 ..بالجامعة التحقتأخيًرا و 

 ابنةا نجوى أمّ ، الواقعة بمدينتيو  بدأت دراستي بكلية الطب 

حلمها  تحققو  جتماعيةالا لت أن تدرس بكلية العلوم خالي فقد فضّ 

غ تتفرّ و  أوروبا للسياحة إلىتسافر و  هفي أن تتحصل على الدكتورا

 للكتابة.

راقتني املرحلة الجديدة من و  ،ادفي الجامعة جيّ  ألاول كان شهري 

بعد يوم ألغدو دكتورة  يوًما إصراري يزيد فيها وبدأ ،كثيًراحياتي 

 أحقق أكبر طموحاتي في الحياة. و  احة ناجحةجرّ 
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عائلتنا كعادتها لتناول  تاجتمع ،الةبعد الصّ و  في يوم الجمعة

طبق السمك الذي و  هو حساء الفاصوليا اللذيذو  ،طعام الغداء

 مع خبز الفرن الذي أنعش قلوبنا برائحته الطيبة أميتتقنه 

هي قريبة أبي من بعيد التي عاشت معنا و  "حفصة"ة بمساعدة العمّ 

لديها و  ،ي أعمال املنزل تراعو  في العناية بنا يأمّ نصف حياتها تساعد 

 كثيًراالذي ال يبعد  في منزلها الصغير  تقطن، راشدين ترعاهما ابنين

 من منزلنا لقاء مرتب شهري من أبي.

نحن و  كثيًراتهتم لنا و  ،ألاخالقحسنة  ،خمسينية العمر امرأةهي 

 نحترمها. و  نحبها

فأبي رجل  ،الكالمو  كانت أمسية رائعة تبادلنا فيها الضحكات

ا يحّب و  دودو 
ً
 املزاح معنا بكالم طريف.  أحيان

كيف أحوال الدراسة بكليتك  "كيندة" ابنتيو سألني حينها 

 ؟الجديدة

 راتاملحاضو  روسال أجد صعوبة في فهم الّد و  ها جيدةإنّ  :أجبته

حينها عندما سأل أبي "نجوى" بعد سؤالي مباشرة  استغربتهما و 

 ؟ك الجديدةكليت نجوى كيف أحوال وأنتِّ  :حيث قال لها

نتظرنا جوابها ا ،لم تالحظ سؤال أبي "نجوى "لكن الغريب أن 

عينيها و  مبتسمة ببراءةو  لكنها لم ترد! كانت شاردة بطريقة عجيبة
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ز بريقهما في كأس املاء الشفاف الذي كانت محدقة البنيتين تكرّ 

ت وهي ردّ و  تداركت ألامر بسرعة غفلةثم على حين  ،نحوه بعمق

 :ببصرها املتبعثر علينا مشيحةو  متلعثمة

  ؟ماذا قلت يا أبي 

ا  :بمزحة طريفةو  بتسم بلباقةمهو و  والدي فردّ 
ً
في عالم  كنتِّ إذ

 ؟أنت تبتسمينو  الشرود هذاما كل  !آخر

أصبح مثل بندورة الحقل في يوم و  ةبشّد  "نجوى "حمر وجه اف

 السكين كأنها نست حتى ألاكلو  متناولة امللعقة وأجابته ،مشمس

ر موقفها من تريد أن تبّر ، تارة نحو صحنهاو  صرة تارة نحوههي مبو 

 لا 
ّ
ال يا أبي فقد كنت شاردة  :ضت له قائلة بسذاجةي تعرّ حراج الذ

 في بحث الفلسفة الذي 
ً

ستلمته في الكلية يوم الخميس اقليال

 ألنجزه.

 بستم والدي اف
ً

ا تصديق ما عيً رأسه مّد و  حاجيبه هزّ و  قليال

 قالته. 

ها لم أصدرت ضحكة صغيرة أظنّ و  ،أتمالك نفس ي فلم أناا أمّ 

 تعجب نجوى 
ً

 في صحنها  تضع أميبينما كانت ، قليال
ً

من طبق  قليال

  ،عزيزي  :السمك سألت أبي قائلة
ّ
 "فريد"في أن نستدعى  ر أفك

ا فرد عليها أبي معجبً ، املقبل لتناول العشاء معنا ألاسبوعزوجته و 
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مع  يّ بهلفنجان قهوة  اشتقتفقد  ذلكنعم عزيزتي لك  :بالفكرة

  .هزيمته في الشطرنجو  صديقي فريد

  هلقول جميًعاضحكنا 
ّ
ًداريف ألننا نعلم الط أن أبي حينما  جّيِّ

وال  كثيًرا العم فريد يهزم صديقه فريد في لعبة الشطرنج ينفعل

خبيثة  ةابتسامبوالدي يراقبه و  هناكو  ويتكلم هنا، يتقبل الهزيمة

 يقول لنا و  ،ق بالتفوّ  تش ي
ّ
والدكم محظوظ فقط فنبتسم  كذلك أن

 ة قوله.نبدي أمامه بصّح و  حينها جميًعا

 ففريد ،صدقائهأيعتبره من أقرب و  كثيًرالكن والدي يحبه 

هو صاحب شركة و  زوجته هما من أصدقاء عائلتنا املقربينو 

 عمل مع والدي في الهندسة املعمارية. و  مقاوالت

كانت و  تحضير دروس ي ليلتها كنت جالسة على مكتبي منهمكة في

 ثم توقفت  ،الحادية عشر تشير الى الساعة
ً

 من شدة لاعياء قليال

 فركت أصابعي و 
ً

حتى خطرت لي لحظة ضحكتي على "نجوى"  قليال

فقلت في نفس ي يجب أن أذهب ألتكلم ، أثناء قول أبي املحرج لها

ة أعرف ماذا باملرّ و  اح منها ألني لم أكن أقصدأطلب السمّ و  معها

 تخفي 
ّ
شرودها العميق مع تلك  فضول كبير ملعرفة سرّ  ينتابني يعن

 !النظرات امللونة التي أبهرتني ببريقها
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من بالباب؟ فعلمت أنها  سألت ،طرقت باب غرفتهاو  ذهبت

كتاب فوق و  فوجدتها مستلقية ،إليهامازالت مستيقظة دخلت 

ها ال تريد أن كأنّ  ،عند رؤيتي أخفت الكتاب تحت وسادتهاو  صدرها

  أعلم ماذا تقرأ.

 !أنت ههذ :ةابتسامبو قالت 

 !من يكون و  أنانعم  - 

 ..ثم جلست بجانبها 

فأنا  ؟هل أزعجتك ضحكتي إثر حديث والدي معك مساء اليوم-

  .لم أكن أقصد إزعاجك

 تقريًباكأنها نست الحديث  أجابت

 ..آآآ ال يا عزيزتي "كيندة" ال تهتمي -

 
ّ
تلك  سبب قلبي معرفة ي أريد من صميمبعدها أحسست بأن

 هوة العميقة الالّس 
ّ
"نجوى"  :ة لبقة قلت لهاابتساممع و  ي كانت فيهات

 
ّ
اولة أريد أن أعرف السبب الحقيقي وراء شرودك الغريب على الط

 ؟امهذه ألايّ  زيادة تتغير كما أنك ، اليوم

ا جواًباوأريد وقبل أن تباشر بالحديث قطعتها :  غير  حقيقي 

 هو جوابك ألبي الذي 
ً

 ..مفضوح  أصال
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 وجهها بسرعة ابير رت تعتغيّ و  فأطلقت حينها ضحكة برتقالية

ليس آلان يا "كيندة" عندما يحين الوقت  :أجابتني بثقة كبيرةو 

 سأخبرك كل ش يء.. 

 و من ردّ 
ّ
اه موضوع كبير ها بدى لي حينها أن

 
قلبي و  ،سألتها  حق

 أختك أنا: بقليل من التوددو  تهمدهو  ق إلجابة تريح فضوليمتشوّ 

 ؟تقولين لي أال أقرب الناس إليك و 

ت على "نجوى" دون مراعاة شغفي ملعرفة املوضوع أصرّ  لكّن 

 جوابها.. 

 
ّ
أنها ليست ، معها هذاي أحسست حتى أثناء حديثي وألاغرب أن

ًداأفهما و  أختي التي أعرفهاو  يتتوأم ..لم تكننفس الفتاة  بدت ، جّيِّ

  ..هرةلي فتاة ملونة فتاة من كوكب الزّ 

 او بسأم  أمسيتها على خير  وبعد أن يئست
ّ
 إلىغرفتي  نحو جهت ت

 
ّ
التي  ألافكار ستلقيت محاولة النوم مع تلك او ، حديدسريري بالت

 "ها ستوطنت عقلي أهمّ ا
ّ
ي يا ترى ما املوضوع الذي تخفيه عن

 "!؟نجوى 

 !امي كما هيأيّ 

ا ةالكليّ و  البيت، ةمنقضية بصورة عاديّ 
ً
أختي  ل معالتجوّ  وأحيان

 و  "نجوى"
ّ
 الحاجيات. و  وازمشراء بعض الل
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 مع عشية يوم الخميس كنت 
ّ
بع بعد "نجوى" وسط املدينة بالط

لبسة ألاقتناء بعض ا غرضنتجول في محالت نسائية ب أميمشاورة 

 و  املالبس العصرية أحّب ، الجديدة
ّ
ا، ق بأبهى الحللالتأن

ً
 أحيان

ال يبخل علينا " لمخالي سا"فأبي  ،ا كل شهرا جديًد قمً اأشتري ط

  ودائًما بش يء
ّ
  ..ر لنا املال الالزميوف

 تفاجأت عندما طلبت مني "نجوى" أن نذهب ملحالت بيع الهدايا

 لكّن  ،ألمي أو عتقدت حينها أنها تريد شراء هدية ما ألبي وا ،العطور و 

 
ّ
  اريخ ال يوحي بعيد مهّم الت

ً
 واحد منهماعيد ميالد  أو  ألامعيد  مثال

اكان 
ً
ا تاريخ محل ، عند دخولنا لذلك املحل الذي اختارتهو  عادي 

 غاليّ و  مستوردةو  يبدو أنه يبيع هدايا جميلةو  فاخر 
ّ
وجدنا ، منة الث

 أخرى عبارات و  ك""أحبّ  ..زيةينجلاال دببة حمراء مكتوب عليها ب

ها هدايا من كل كما أنّ ، نتباهي بعض الش يءالفتت  رومانسية كثيرة

 
ّ
 و  ظمةنوع من

ّ
 و  بشكل جميل ففة في أرفمست

َ
 .اذأخ

كنت واقفة  ،ألاخرى املعروضات و  الهدايا بينما راحت هي تتأّمل

اللون و  في زاوية املحل أرى تلك الكلمات الرومانسية على الهدايا

ا أشخاصً  بقيت أراقبو  أعجبني منظرها ،مهاظالجذاب في مع ألاحمر 

ومنهم  زال يختار هديتهال يمنهم من  ،آخرين تبدو عليهم سعادة كبيرة

البّد عريضة.  ةابتسامب هاهو يلفو  صاحب املحل من هو واقف أمام

 ألاكثر  اسعادا من الحصول على هدية هو تقديمها ..فمن ذا 
ّ
أن
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كني ! الذي يسعد نجوى بعناء اختيار هدية له
ّ
تلك نحو الفضول  تمل

إحساس رائع خافت يهمس في قلبي لم  نساباو ،  سببهاو  البهجة

ًداأفهمه   ره على أنه مجرد إحساس عادي كغيرهن عقلي فّس لك جّيِّ

ة بريئة ابتساممع  جعلهما تتألآلنفي عينيها نور و ثم نادتني نجوى 

 أبادلها الابتسام قتربت منهااف، ها طفلة صغيرة حان موعد ألعابهاكأنّ 

قالت بنبرة و  أمسكت كتفي بخفةثّم  راحة كبيرةكما بدت عليها 

رأيك في هذه الساعة البيضاء  ما، بابةحنونة مشيرة بإصبعها الّس 

 ؟التي عليها دوائر حمراء

اعة التي ثم أبصرت نحو الّس  !ا ملن سوف تشتريهامبدئيً  استغربت

 غالية و  ختارتها فوجدتها رجاليةا
ً

 !ا تحتهافثمنها كان مكتوبً  ؛قليال

 أعجبتني فقلت 

  ..ها جميلةإنّ -

 مبتسمة كأنها تريد التأكد أجابت

-  
 
 ؟.. احق

 ؟لكن ملن هي ..نعم بالطبع :لها قلت

 قالت بثقة 

 البيت.  إلىعودتنا  فور  أخبركسوف -
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 عتراني فضول أكبر ملعرفة صاحب الهدية ا

  ..ش يء كّل بني نأجل عند عودتنا تخبري-

يزينها و  بعد ذلك طلبت "نجوى" من صاحب املحل أن يلفها لها

ًدا  ةابتسامبعليها صاحب املحل  فردّ ، فهي هدية لشخص عزيز جّيِّ

 عت ثم توّس  ؟فرد من العائلة أو رقيقة أهي لصديق 
ً

 تهابتسام قليال

  ءنظر إلينا بدفو 
ً

  !أم هي هدية لحبيب قائال

 ةابتسامب ليَ إ نظرتأسفل قدميها ثم  إلى نظرتو  خجلت "نجوى" 

قت ثم حّد  ، ا محمر  ه  وجهُ و  ثم أعادت ببصرها نحو البائع، اجةوّه 

 "نعم"  :قالتو  يد أن تجيبكأنها ال تر  أخرى معي مرة 

 و  فضحك صاحب املحل بلطف
ّ
نها بأشرطة يزيّ و  ها بإتقانبدأ يلف

ا سعيًدا حينها ابد، حمراء يزرع الفرحة و  ألنه يبيع هدايا الحب جد 

 في قلوب املشترين. 

  كثيًرالم يعني لي ألامر  أناأما 
َ

  أكثر أن فضولي زاد  إال
ّ
خيرا أ ي ألن

 أردت أن أعرف من هو و  ياة "نجوى"وجود حبيب في حمن تأكدت 

 ؟متىو  فت عليهكيف تعرّ و 

املكان ال و  الوقت لكّن  سريعة لها أريد إجابات   أسئلة كثيرة 

 هذاالبيت سأرى من  إلىيسمحان فقلت في نفس ي عند عودتنا 

  ..الحبيب
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 !علمأال  أناو ؟رعةو كيف دخل حياة أختي بهذه الّس 

 ..البيت إلىبعدها عدنا 

  اعةالّس  صارت
ّ
  اسعةالت

ً
 ..… ليال

 نافذة تقابله الذي مكتبي على الدروس بعض أراجع غرفتي في أنا و

 غرفتي في امً مخيّ  الهدوء كان، للمنزل  الخارجية الحديقة على تطل

  حتى ،نافذتي زجاج من اقةبرّ  النجومو 
ّ
 طرقات بعض مسمعي تهف

 :لي تقول  نجوى  أختي كلمات تتلوها باب

 ؟"ندةكي" أدخل أن يمكن هل-

 -  
ّ
 ... بعبالط

 مسرح شعرهاو  اللون  سوداء تنورة ةمرتديّ  مبتهجة أختي  دخلت

 هاهوج كان، و روعتين الجمال في دهااز  ألايمن كتفها على بأكمله متدّل و 

 !السرورو  بالفرح ئاملي

 :قالت

 ؟الدراسة مع أمازلت

عن نفس ي  الزائدة غفلتي على تعاتبني بنظاراتها أجبت شاعرةف

  .إنهاكهاو 

https://jadidpdf.com



23 
 

 تش حول  ابحث رأحضّ  فأنا ،"نعم "
ّ
 معالجتها كيفيةو  العضالت جن

 .املقبل ألاسبوع  تجهيزه مطلوبو 

 بنية خزانة تجاوره مكتبي من القريب سريري  على جلست ثم

  مالت
ً

  بجسمها قليال
ّ
 ..مرفقها على كئةمت

 بكرسيي مستديرة قابلتهاو  كتابي طويتو  قلمي وضعت أنا أما

 :لي قائلة العتاب راتبنظ رمقتني ثم، الخشبي

  نفسك إمنحي !عزيزتي يا كثيًرا نفسك تجهدين أنت 
ً

 من قليال

  قلبكو  ،الراحة
ً

 فوق  تدرسين دائًما فأنت كيندة يا الحب من قليال

 ؟النفسية حتكار  عيناتر أال  طاقتك

كأنها بكلماتها قد أعادتني للوجود ساد الصمت بيننا هنيهة  و 

حي له احتياجات لكنني من غيرت لوهلة فتذكرت حينها أنني كائن 

 هذا ألامر و جعلت نفس ي آلة مبرمجة للدراسة ...ثّم أردفت ...
ّ
 ىحت

 !اشاحب أضحى وجهك

 أشياء كأن وأحسست قلبيو  نفس ي تجاه تقصير و  ذنبب أحسست

 و  القوة قناع ألبس أناو  فأجبتها، تفوتني كثيرة
ّ
 :أمامها قةالث

  ،أختي يا تعلمين أنت
ّ
 أستطيع الو  دراستي في لتفوق ا دائًما أحب يأن

 .الظروف نتاك مهما عليَ  آخرين طالب ق تفوّ  فكرة تقبل
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 اتعبً و  اجهًد  مني يحتاج هذاو  حلمي تحقيقو  كليتي في الريادة أريد 

 .كبيرين

ا غريًبا كان جواًبا بثقة فردت 
 
 لمأع أكن لم ،لي بالنسبة لحظتها حق

  لي قالته بما منؤ أ الذي اليوم يأتي سوف أنه
ً
  اإيمان

ً
 تأثير عنكامال

 إدراكاتو  معاني زرع في الخارق  إشعاعهو  القلوب في الهائل الحب

 ..لكلماتبا شرحها يصعب ةجليّ 

 :قائلة 

 جزء هي أهدافناو  دراستنا..حياتنا في الحب من أجمل هناك ليس 

 من فقط املحظوظو  تهابرمّ  الحياة هو الحّب  لكن ،أكثر ال حياتنا من

 ..روعتهو  الحب طريق هللا يمنحه

 يخافو  يحبك حياتك في شخص يوجد بأنهإحساسك  أروع فما

 الجمال اتبتجليّ  املغدقة أحاسيسك هي ألاروعو نفسه من أكثر عليك

 .طويل سبات بعد توهجهو  قلبك لبصير العنان إطالقو 

  عند 
ّ
 خلية كل عشقو  ماكعشق في الرائد توهانكو  عينيه في ظرالن

، جديدة مقابلة كل عند املغازل  كالمه أثناءو  يديه ملس عند، فيه

 منك قربه فور  سحرية نظرة كل عندو 

 ..تضحية كلمة كلو  ..حنان ملسة كل
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  قالتو  ارضً و  براحة تنهدت ثم

 ؟قول أ ماذا "كيندة" يا آه 

 الخافت قلبي أكثر قبضتو  "نجوى " لكالم ستغربتاو  تفاجأت

 ..الحب عن لكالمها

 عن تكلمني هيو  سعادةو  فرحة يشع حينها" نجوى  " وجه كان

 !الحب

 هذاو  للحب وقت عندي ليس أنا :كالمها تجاهل محاولة لها قلت ثم

 .الكالم

 " ..حياتي في أهم أمور  فهناك "

  :وجهها حزمت ما بعد قائلة عليَ  فردت

 فطريق،معتقداته أو صفته كانت مهما للحب يحتاج إنسان كّل 

ا جميلو  طويل الحّب 
ً
 .حزينو  قصير  وأحيان

 "مافيه بكّل  حلو هلكن"

 سؤالي إلقاء في متلهفة أسرعتو  شترتهاا التي ةالهديّ  تذكرت حينها

 أن أريد كأنني وها أترّصد تغّيرات وهجهما بعيني أحدق كنتو  عليها

 .به تنطق أن قبل الجواب ألعرف دماغها أخترق 
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 ؟اليوم هدية صاحب الشخص هذا من نجوى  لي قولي-

  :قالتو  فرحة تابتسمف 

  كليتي في يدرس البط هو -
ّ
 زميلة قريب الثالثة السنة في هلكن

 رؤيته أثناء معه لي لقاء ل أوّ  كان، خاللها من عليه تعرفتو  معي تدرس

  جاءو  لزميلتي
ّ
 قنييرمو  ثهايحّد  كان، وقتها رفقتها كنت أناو  عليها مليسل

 كالمهو  القوية بشخصيته أبهرني، و لحظة أول  من قلبي أسرت بنظرات

 .العذب

 بلقاءات تناقصّ  بدأت هناك من، و جميل مظهر ذوو  القامة يلطو  

ا محادثاتو 
ً
 ثقافية أمور و  الفلسفة في، طويلة أحاديث تجمعنا وأحيان

 .كثيرة

 
ّ

 أتناغمو  ألتقيه لكي منه الدروس بعض في بمساعادات أحتج وبت

 يمتلك كان، أكثر منه وأتقرب، علي يمطرها عذبة حوارات في معه

 يلينجم احس  و  اأسلوبً 

 :لها هذا سؤالي ببالي خطر ثم

 ؟كماحبّ  قصة بدأت كيف-
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 ،أبًدا أنساه لن يوم في مرة ألول  بحبه لي عترفا عندماكل شيئ  أبد-

 بدون  كانت حياتي أن عرفت.و جديد من أولد نيأنك فيه أحسست يوم

 .دونه من معنى

  صرناو  قلبي كل من أحببته
ً
 تربطنا ال الهوى  طريق في جدد اعشاق

 .جديدتين بعينين العالم أرى  صرت هبحبّ ، معتقدات الو  قيود

  قلبيو  الحكاياتو  القصص مثل أختي كالم كان
ّ
 بقوة يدق

 ؟أقول  ماذا ساعتها أعرف أكن لم !وشوق  بفرح أحسست

 
ّ
  ! من كوكب الّزهرة..آخر كوكب من فتاة تكلمني من كأن

  ..ديني غير دين على هاكأنّ 

 سالم أبي علم إن تفعلين اماذو  :هزيلةو  ضعيفة بنبرة فقلت 

 ؟بأمرك

جاه  القاس ي طبعه تعرفين فأنت
ّ
 رجل مع ةخاصّ و  جديدة عالقاتت

 .غريب

  :نيكبيرت برودةو  بثقة فردت

-  
ّ
  ! ..ياليهمن

ا لها يعني ال ماقلت كأن القوي  بردها تفاجأت
ً
 !شيئ
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 و  الحب وجدت لقدأردفت  ثم
ّ

 ليسو  قلبي يعشقه الذي خصالش

 عن بعيدة عالقتي سأبقي ،آلان ألبي ألامر أوضح أن عليَ  السهل من

 ..إلخبارهما املناسب الوقت يحين حتى يأّم و  أبي مسمع

 ؟سمها ما:لها قلت ثم

 .سعيد :مبتسمة لي قالت

 :طريفة بمزحة لها فقلت

 "سعيد" سمها سيكون  احتمً 

 ،وجهك تعابيرو  عينيك من املنطلقة السعادة هذه كل بنثره

 عتدلتاو  عيني في حدقتو  رفعته ثم ألاسفل إلى رأسها منزلة فضحكت

  :قالت، للمغادرة تتهيأ هيو  بقوامها

 زأجهّ  كي جديد يوم ينتظرني افغًد  للنوم أذهب أن يجب تعبت لقد

  ر!خي على تصبحين نفس ي

 !الخير أهل من وأنت -

 قلمي تناولتو  مكتبي إلى بكرسيي ستدرتا "نجوى " ذهاب بعد

 .كتابي فتحتو 

 "!لكن.."
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 يفك كأنه لي "نجوى " قالته ما كل ديردّ  شارًدا زالي ال  عقلي

 خارت ،رويًدا رويًدا داخله هيو  ،يفهمها لم عليه جديدة شيفرات

  حتى أستطع لمو  بالكامل قوايا
ّ
 نظرتو  قلمي وضعت ،كتابي في ظرالن

جوم بعد أن  نافذتي خارج املوحشة السوداء ماءالّس  إلى
ّ
واختفاء الن

 .انطفأ بريقها فجأة 

 "أفكر ..أفكر  ..أفكر"بدأت و

 :نفس ي في قلتو  بشدة تنهدتو  سريري  على استلقيت بعدها

 الحب؟ هذاما 

 ؟!يأتي كيفو  

 حياتي؟ في قط حبأ لم اذامل

 ؟!لي تسردها كانت التي حاسيسألا  و شكل هذهه كيف 

  ؟عينيها من يخرج الذي البريق هذا ما

 فهم عأستط لمكثيرة  و  أسئلة دوامةقلب  في وجدت نفس ي

 ..…ش يء

 
َ

 ح أني ،وقتها قلبي في اقاهرً  اإحساًس  أدركت أني إال
 
في حاجة   اق

 و ..الغيرة بعض تملكتني..لهذا الحّب الذي يعيشه كّل أقراني 
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 مؤملةو  بطيئة بدقات و!لنفس ي ألاحاسيس تلك ريدأ نينأ أحسست

 ..قلبي عمق في تسري 
ُ
 ..نيأوهمت

 "..معنى بال حب بدون  حياتي أن "

  ملسها دتأر  نجوم
ّ
  ؟أستطع لم ينلكن

 شدة من قطعها أحببت طريقو  أقدر؟ لم لكن لهاخو د أردت حقول 

  ضعفي
ّ
 ..؟أعبرها لم يلكن

 !بأهدافي قويةو  بطموحي شامخة أني أظن كنت

في مرآة  ماضًيا أرى  مشتتة أصبحت ..يعذبنيو  يعاتبني قلبي لكن

 
ّ
 !يشتريها حدأ ال  لكن موجودة قلبي تذكرةو  !ةقمشق

 ؟كنت نأي

 ؟قلبي أينو  

، تفاجئني مدمرة بأحاسيس وإذا حبيبها عن أختي كلمتني مرة آخر

 !تناديني ستنجادا صرخاتو  ..!يناديني قلبي من بعويل مرفقة

 ..قلبي على النور  غطتو  عقلي في تشبثت حماقات إنها

 :وقلت وتكراًرا مراًرا تساءلت 

  أتحاش ى كنت ملاذا
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 !حب بدون  آلان ضعيفة لكني ؟يضعفني أن من خائفة ينألن هل

 لكن ؟الفراق من خائفة ألني أم
ّ
، الفراق من أحّد  وأملي آلان وحيدة ين

 ألن أم
ّ
 .!بعد حبيبي أجد لم ين

 ؟حبيبي هو أين لكن 

 عامي أكملت ،عادةالّس  صهو من تماًما خالية اميأيّ  أصبحت ..

 ةالعطل علينا وأقبلت، كعادتي متيازاب تجاوزتهو  الجامعة في ألاول 

ًدا ابرنامًج  نضع أن يجب انكو  ،الصيفية   .العطلة لهذه جّيِّ

 ، العشاء وجبة بعدو  جوان شهر من ثنينالا ليلة في
ّ
 الصالون  في اكن

 ممثلي من لباقة طريفة حصة نتابعو  الشاي نحتس ي السفلي الطابق في

 أميو  والديو  أنا ،ألاولى الجزائرية القناة في الجزائريين الكوميديا

 .أصدقائه مع املنزل  خارج يسهر ليلتها فكان "بدر" أما أختيو 

 :أمي أبي سأل ثم

 تونس إلى أسبوعين أو أسبوع رحلة في نذهب أن عزيزتي رأيك ما

هر املقبل
ّ

 ؟الش

 منذ حلةالرّ  ههذ تنتظر هاكأنّ  مبتسمة جبينها قاطبة والدتي تفردّ 

  ترتاحو  نشاطها لتستعيد فترة
ً

 .القضاياو  املحاكم من قليال

 .ذهابنا قبل إجازتي طلب في سأباشرو  جيدة فكرة إنها ،عزيزي  نعم
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 يا ّن مارأيك :لنا وقال السرور من بش يء أختيو  أنا ليَ إ والدي نظر

 للراحة هناك ألايام بعض لنقض ي تونس إلى ذهابنا في بنات

  ستجمامالا و
ً

 ؟قليال

  ؟أخرى  وجهة تفضلون  أم

  :له قلنا ثم وجنتاها حمرتا قدو  "نجوى " إليَ  نظرت

 .الفكرة أعجبتناقدو  اتموافق أبي يا نعم

 .صغرنا منذ في هذا البلد الذي تعودنا زيارته كثيرة ذكريات لناف 

 ذاتو  جميلة مقاطعاتهاجّل  و  الصيف في رائع بجّو  ع تونستتمت

  مناظر
ّ
 قبل كانت فيها لنا رحلة آخرو  ،متنوعة معرفية آثارو  بةخال

 .سنوات ثالث

  قضينا التيو  ونست إلى زيارتنا أتت..
ً
 دنامل درة في فيها اممتعً  اوقت

 الجمالو  السحر  صنوف كل الخالق حباها فقد ،"سوسة" السياحية

 في والغريب، الجميلة معاملهاو  الرائعة بشواطئها ستمتعناا أننا حيث

  الجميلة املدينة هذه
ّ
 !أخرى  مرة إليها يعود أن البّد  يزورها من كل أن

 !تماًما أنا مثلي

ا بهرنيأ وما
 
 ..فيها حق
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 بها يستهان ال مجموعة على يحتوي  الذي فيها ألاثري  املتحف ذلك

 ..النفيسة الفسيفسائية اللوحات من

 و  الحوانيت من قبل زرنا كما
ّ
 يالها، الشعبية أسواقهاو  تاملحال

 !مرارا  بجمالها قلبي سحرت رائعة مدينة من

  تعرف ال مدينة هاأنّ  ألاجمل من كّل ذلك 
ّ
  حيث ..أبًدا ومالن

ّ
 مينظ

 ..العريقة الثقافية املهرجاناتو  الحفالت من الكثير فيها

 أمام يقبع، هناك ألاول  أسبوعنا بعد رائع "شاليه" ستأجرنااثّم 

 حديقة فيهو  صغير  مطبخو  صالون و  غرفتين من يتكون  الشاطئ

 .آسرة الطلةو  زكية رائحةذات  نرجس ورودو  بالفل ئتمتل صغيرة

 راحتي أنس ى ال كما، تأمل ألوانهاو ها ب عتناءالا  في صباح كل أمض ي 

 .الشمس بشروق ستمتاعالا و مبكر  صباح كل في النفسية

 املثيرة الشواطئ تحت الثاني ألاسبوع من ألاولين اليومين أمضينا 

 عربو  إسبانو   إنجليز و  روس الجنسيات مختلف مع، املمتعة مياههاو 

 كل من كثيرة اًس أجنا تستقطب" سوسة" ةمقاطع كانت، نيآخر 

 جو في تنتظرنا موسيقية حفلة فهناك ليلة كل في أما، العالم بلدان

 .معتبرة عشاء وجبات مع مبدع راقص

 العربية الحفلة تلك بعدو  الثاني ألاسبوع من الثالثة الليلة في

  الثانية الساعة حد حتى فيها سهرناو  كثيًرا ستهوتناا التي، ألاصيلة
ً

، ليال

https://jadidpdf.com



34 
 

 ليوم ستعدادالا و الراحة.و للنوم ستأجرناها الذي هالشالي إلى عدنا

 .العادة مثل جديد

 
َ

 من بقليل أحسستو  ،جفن لي يغمض لم الليلة تلك نينأ إال

 كان وقتها، عليل هواء لشم الخارج إلى غرفتي مغادرة فقررت ،القلق

  عائلتي أفراد جميع
ّ
 ثم بهدوء الشالي باب أغلقت، عميق نوم في ون يغط

 الضاربة مياهه فصوت ،الشاطئ إلى ذهابي فكرة ببالي جاءت

 فكرة صميمي في بعثت الهادئ الليل جو تحت بعيد من املسموعة

 الصخب عن بعيًدا بهدوء التفكيرو  املنظر  مراقبةو  أمامه الجلوس

 .النهارية الضجةو 

 الشاطئ نحو توجهتو  بالحديقة كان الذي الصغير كرسييب تيتأ

  هائًجا رالبح كان مباشرة أمامه جلستو 
ً

 يخبرني كأنه الليلة تلك قليال

 جلست، أنا سواي ةباملرّ  وقتها هناك أحد يكن لم، كثيرة برسائل

 راحةو  بسرور  شعرت، جسمي يداعب البارد النسيمو  بتمعن أراقبه

 .عالية نفسية

 حاولت إن ما ورآئي من خفيفة خطوات سمعت حتى لحظات

 كتفي على تةمثب الش يء بعض خشنة بيد شعرت حتى لتفاتالا

 !..ألايمن

  !..خفتو  تهدقا تسارعتو  قلبي نقبضا
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 ترتعشان يركبت جعل مما اع  و مر  منظًرا كان خاطفة بسرعة لتفتأ

  !يتقطع نفس يو 

 "!امأساوي  و  غريًبا منظًرا كان لقد"

 بالكامل مشوه ألايسر وجهها نصف، القامة قصيرة مسنة عجوز 

 أمامي بلطف تبتسم ،خشبية عصا على تتكئو  سوداء عباءة ترتدي

 .مباشرة

 يكن لمو  ،أن الشاطئ كان خاليا تماما كنت متأكدة ينأن رنيحيّ  ما

 ؟أتت أين من !شخص أّي  هناك

 ؟ تكون  منو  السرعة بهذه لي ظهرت كيف و

 :طفلببادرت بالحديث  ثم تابتسم

 ؟ همومك للبحر أتشكينهنا وحدك جالسة أنك أرى  !الخير مساء

  مع
ّ
  ،املوت حّد  منها ذعورةم ،خائفة كنت يأن

َ
 تشجعت أني إال

 :متقطعةو  عةمتسرّ  بكلمات لها قلتو  تشجيع آهة أصدرتو 

 أتيت لذا ،أستطع لم لكن النوم حاولت، سيدتي يا بالضبط ليس

 .فقط املنظر أراقب البحر أمام
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 املريع بوجهها فيّ  محدقة أخرى  مرة تابتسم ثم يميني على جلست

 بمزاج قالت، بالكامل ممسوحة منهما حدةوا املخيفتين العينين بتلك

  :غائب

 قصة عن ناتج فهو وجهي من تخافي ال ؟كثيًرا مني خائفة نكأ يبدو

 في نظري اف لك سردتها لو ستسرين أنك يبدو الو  املاض ي في طويلة

 .أشكالهم تغرك الف ألاشخاص جوهرو  عمق

ا جميلة فتاة أنت  أعرف فقط واحدة نظرة من، نقي قلبكو  جد 

  شخصال
ّ
 أن كما، مستقبله عن كذلك أعرفه أن أحبو  أمامي ذيال

ا فيكِّ 
ً
ا مميًزا شيئ

ً
 من ستكونين أنك لي يبدو، و خطيًرا يكون  وأحيان

 .عريق تاريخ  ب قد يحتفين اللواتي النساء

  سترجعتا
ً

 ثقتهاو  كلماتها أبهرتني، ثقتيو  جأش ي رباطة من قليال

  فهم في قدراتها عن ائدةالزّ 
ّ
 فضول  انتابني، و معادنهم معرفةو  اسالن

  !افةعرّ  أنها لي بدت، مستقبلي معرفة في كبير

 :مباشرة سألتها

ا مستقبلي مجريات تعرفي أن يمكن هل-
 
 ؟؟حق

، اليسرى  بيدها اليمنى يدي لتقطتاو  تابتسم، بعمق إليَ  نظرت

 :موح   بشكل أجابتثّم  تتحسسها بدأتو 

https://jadidpdf.com



37 
 

 أعمدة على رجحينتتأ سوفو  !تاريخ لكِّ  يكون  سوف لكِّ  قلت كما

 
ّ
 كيحبّ  سوف !خرى أ بسببك تحدث و أشياء لك تحدثو  ، جاحالن

  نستحبيّ  لكنكو  كثر  رجال
ً

 هسرّ ، روحكو  نفسك هو، واحًدا رجال

 .دنيوي  نفس آخر إلى فيكِّ  مودوع

 ....لكن

 
ّ
 برهة سكتت، القوة من بقليل يدي على شّد ت هيو  العجوز  فتتوق

 ..في عيني بغرابة قتحّد  ثم

 مما بشدة حزنت، هامن تسري  خفيفة بدموع إذاو  هاإلي نظرت

  للبحر نظرت، تام بهدوء يدي أفلتت ثم، كذلك أنا أخافني
ً

 قليال

 !أرعبنيو  رنيحيّ  ام تضنهو 

 من كذلك أنا وقفت لحظتها ..باملغادرة باشرتو  يمناها إلى لتفتتاو 

 :هزيلة بنبرة لها قلتو  يدها من أمسكتهاو  مكاني

 ؟لي سيحدث ماذا لي تكملي نأل ؟سيدتي يا أين إلى

 :قالتو  ةألاخير  دمعتها مسحتو  شديد بحزن  إليَ  نظرت

 اسمك؟ ما

 :قلت

 "كيندة"
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 ، صلبة تكوني فال، أحزانو  أفراحو  متاع الدنيا "كيندة" :قالت

 ف لينة تكوني الو  كسري نتف
ُ
 صبري او  الطاهرات ض ّيِّ مُ  يمض ا، عصري ت

 صبري ا، و حي   فبستانك جوفك في زهرة أماتوا إنو  ،البالء أهوال على

 الجميالت ةدرّ  يا فمصائبك، يداويها يوًما فهامتلِّ  لعل الحب مآال  على

 .شامخات جباال تهد قد

 ببشرى  ليست معانيه فكل ،أعماقي في نحرنيو  عقلي في كالمها خترّس 

ا  يدها أطلق أناو  ،بشدة حزنت، خير
ّ
 بنظرة رمقتني بعدما غادرتمل

 و  للبحر  لتفت  ا إن ما، عجيبة رتحّس 
ُ

 إلى نظري  أعدتو  بشدة تنهدت

  !جدهاأ لم، العجوز  تلك طريق

 !غيري  أحد هناك ليس، هناكو  هنا التفت  ، موجودة تكن لم

 "يحدثقد  مامو  حدث امم تحيرتو  تعجبتو  خفت"

 ؟فقط تهيؤ اهأنّ  أم ؟حقيقة العجوز  هذه هل

 مرة تظهر لعلها طريقها ناحية أبصر مازلت أناو  مجلس ي إلى رجعت

  .جدوى  ال لكن، ى أخر 

  بدأت
ّ
  فتاة أنا :لنفس ي قلت ثم لي قالته فيما رأفك

ّ
 كيف فةمثق

 علم فاملستقبل ؟املستقبلية الرؤية ماهذه ؟هذاك افاتعرّ  كالم أسمع

ا كالمها أصدق كدت، وحده تعالى هلل
 
 حملت زمنية فترة بعد، حق
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 جوز الع تلك خيال تحت كبيرة بصعوبة نمتو  غرفتي إلى عدتو  نفس ي

 ..أبًدا عقلي تبارح لم التي كلماتهاو 

 رحلة غدت فقد، الرحيل وقت جاء الثاني أسبوعنا كمالا بعد

 إلى رجوعنا وقت حان، و حيويتناو  نشاطنا فيها سترجعناا جميلة

 .قسنطينة

**** 
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 /2001 أوت/03

 استغربت حدألا  يوم مشرق  صباح فيو عودتنا من امأيّ  ةعّد  بعد

 أنه أخبرها وقد "نجوى " أختي طرف من لي املفاجأة "ربد" مناداة

 .مهم أمر  في يحتاجني

  الصالون  في نجلس أن مني طلب إليه ذهابي عند و
ّ
 للطابق ابعالت

ه كان، السفلي
ّ
  كما الحظت أن

ً
 !عادته من أكثر امتأنق

  اقميصً  يرتدي، جميل بشكل اًح مسرّ  شعره كان
ّ
 سرو و  يابن

ً
 الا

 خفي اصيفي   اللون  أبيض
ً
 .جميلة عطره رائحة، و اف

  زتجهّ  
ً
 قلتو  أمامه الكنبة على جلست، مهم موضوع لقول  امسبق

 :عادية بنبرة

 محادثتي تريد أنك "نجوى " لي قالت لقد "بدر" يا خير هللا شاء إن

 .نييخصّ  مهم أمر في

  خائف كأنه مترددو  خافت بصوت فردّ  
ً

 :قليال

 ..كيندة يا نعم

  لقد سمعيإ
ّ
 في حدق ثم، لك به البوح قبل ألامر هذا في املي   رتفك

 :قالو  عينيَ 
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 بشخصيتكو  ،بك معجبو  كيندة يا كثيًرا أحترمك كم تعرفين أنت

  تردد ثم، الجميلة روحكو 
ً

 سنوات منذ أحببتك لقد :لي قالو  قليال

 .لك هذا لقول  الكافية الشجاعة لدي تكن لمو 

  لنفس ي قلت لقد
ّ
 في بما إخبارك يجبو  املناسب الوقت حان هأن

ًدا أعلمو  ..قلبي   جّيِّ
ّ
 بهذا فخور  أناو  كبير  مستقبلو  طموح صاحبة كأن

 .بالطبع

 شريكة تكوني أن كثيًرا حلمتو  زمن منذ "كيندة" يا أحببتك لقد

 ..املستقبل في زوجتيو  حياتي

 فكرت فأنا معي املض يّ  تريدينو  الشعور  نفس تبادلينني كنت إذاو  

  بتكخطو  أميو  ألبي املوضوع اقتراح في
ً

 ..أوال

 ..قراركو  رأيك أسمع حتى لكن

  الش يء بعض كلماته تنيهزّ  
ّ
 "بدر"فـ، السرور بعض قلبي لوتسل

ًدا أعرفهو  محترم رجل  فتاة كلو  ،مستقبل لديه، كثيًرا له أرتاحو  جّيِّ

  ..لي بحبه اعترافه بعد ماالسيّ  مثله برجل تحلم

 معي فاتهتصرّ  طريقة في  اهأر  كنت فقد ذلكأحسست ب لقد و

 مواجهة أو لقاء كل في رمقنيكما  ،معي كالمه سبق لطفه ولطاملا

 !الحب هو هذا أن حينها ربما ظننت، لاعجاب بنظرات

https://jadidpdf.com



42 
 

  و
ّ
 يهتمو  يحترمها الذيو  املناسب الرجل تختار أن يجب فتاة كل أن

 .ألمرها

 ..فقط لها مخلًصا زوًجا يكون  و

 ..وجه أكمل على الزوجية بمسؤولياته يقوم و

 رجل أكثر فهو ،معه الارتباط فكرة أحببتو  موافقة نفس ي في كنت 

ًد  أعرفه  ..إليه وأرتاح ..اجّيِّ

  حينها أقل لم
ّ
  يحاول  أتركه أن في فكرت بل موافقة يأن

ً
، قليال

 فتاة شعر بنفس يأل و  للموافقة هذا من أكثر أحتاج ينأن وقتها أحسست

 الغرور من ش يء. .للموافقة واحد اطراءو  لقاء من أكثر تريد شامخة

   نحوه فنظرت، ألانثوي 
ّ
  لبقة ةابتسامبو  كثيرا يهمني ال ألامر  كأن

 قلت :

ا-
 
 !حق

 رتباطالا  في حالًيا أفكر ال وأنا..!ألامر بهذا فاجأتني لقدثّم أردفت :  

 جلبر  الارتباط تتمنى فتاة كلف لي تكمحبّ  ر قّد أو  كثيًرا أحترمك ينأن مع

 .مثلك مثالي
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  تفاجأ
ً

  عينيه تعابير رتتغيّ و  وجهه مهّ تج ثم قليال
ّ
ع تي يكن لم هكأن

ّ
وق

 رمقني ثم.معه الش يء بعض قاسًيا كان كالمي أنا حينها أيقنت.هذاي ردّ 

 :قالو  متعجرفة بنظرات

  فكري -
ً

  قرارك اتخاذ في تتسرعي وال عليَ  ردي ثم قليال

 صعبة تاقرار  فهذه ،فرصة قربأ في عليك ردأو  فكر أس نعم-

  تحتاجو 
ً
 .الجهات جميع من واجللزّ  املستقبلية الرؤيةو  ،تفكيرلل اوقت

  ..ألايام تمرَ 

 فتح يعيد أنو  لي ديتودّ  أن بدر من محاوالت كثيًرا نتظرتاو 

 ، املوضوع
ّ
 ةالكرّ  يعيد أن دون ، يردّ  ينتظر أنو  يصمت أن اختار هلكن

 و 
ّ
 .أخرى  مرة منييكل

 طفق الوقت بعض يقض ي، املحاماة قضايا في الشغل دائم كان

 أو اءدالغو  الفطور  تناول  أثناء ذلكو  "أبي"و "نجوى "و أنا، معنا

ا اجتماعنا
ً
 .الليل في أحيان

 القضاياو  القانون  نايناقش "فيروز " أمي مع الجلوس كثير كان و

 .بعيد من أراقبهما دائًما كنت، اتنطباعالا و آلاراء نيتبادال و 

 و  "بدر" حياة في ةمهمّ  غير أني أحسست
ّ
  يستغنيقد  هأن

ّ
 أي في يعن

 .اقهرً  زادني ما هذاو  لحظة
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 عليك الفرصة تيتفوّ  المرّددا " املثالي الزوج أنه أصّر  عقلي لكّن 

 ".عرضه قبلياو 

  أجد أن أستطع ولم قلبيو  عقلي بين حاد صراع
 

ئ ّد يهو  يريحني حال

 شملت التي الداخلية املناقضاتو  ،عليَ  املتهافت ألاسئلة بركان من

 .تفكيري  جل

 بعدها، كويتهاو  غسلتها بعدما مالبس ي أرتب غرفتي في كنت ليلتها

 !مهم أمر في يريدني أنه قالت أبي من بأمر أمي ستدعتنيا

ا أبصرته وصولي حينو  السفلي الطابق إلى فنزلت
ً
 النافذة على واقف

 سجارته رائحةو  النوم قميص يرتدي هو، و الكبيرة مكتبته بجانب التي

 يا نعم :بشوش بوجه له قلت إليه وليوص عند، املكان تملؤ السميكة

 ..هنا أنا ها أبي

 أمر في أريدك فأنا ،بالجلوس ليتفضّ  :ةابتسامب قالو  إليَ  فالتفت

 .مستقبلك يهم شخص ي

 لكي أميو  ألبي املوضوع فتح قد "بدر" أن كبير شك حينها راودني

 .يساعداه

 ..ةصاغي آذان كلي أبي يا تفضل :الحذاقة من بش يء له قلت
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 متعلمةو  جميلة امرأة أصبحتِّ و  آلان كبرتِّ  لقد :امسرورً  لي فقال

 رحمة الحبيبة أختي من عنقي في غالية أمانة أنك كما عليك يعتمدو 

 ..حالك على أطمئن أن يجب، و عليها هللا

 ..لبدر بخطبتي املتعلق موضوع يقصد أنه حينها فتأكدت

 ألميو  اليك يعود الفضل كلو  أبي يا جيدة بحال أنا :له قلت ثم

 ."فيروز "

 يعني،  !عدلك بيت أقصد أنا :وجهه تعلو البسمةو  عليَ  فرد 

  من زواجك
ّ

 الذي الرجلو  ش يء كل يشارككو  كيحبّ  الذي خصالش

 .الضراءو  السراء في معك يقف

  الوقت حان فلقد
ّ
 يهتمو  سيسعدك الذي جلالرّ  مع عليك ألطمئن

 .بعدي من بك

 أجد لمو  نفعالالا  من بقليل وجنتاي حمرتاو  كبير  لخج عترانيا

 أبي لها قال، بجانبي جلستو  أمي بنا التحقت وقتها، ألبي أقول  ماذا

 يخص موضوع فتحت لقد الكنبة على بجسمه يعتدل هوو  بلهفة

ا خجلت أنها يبدوو  زواجها   عليَ  ترد لمو  مني جد 

  :بلهجة ثابتة له قلت حتى لبثت إن ماو  قوتي ستجمعتا
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 حين حتى الارتباط بموضوع حالًيا أفكر الو  ،أبي يا أدرس زلت ال أنا

 .دراستي إكمال

  ثم مبتسمة ألبي برأسها أمي أومأت
ّ
 ،كتفي على بحنان يدها تلف

  ،عزيزتي يا آلان تزويجك نريد ال نحن :بتودد لي قالتو 
ّ
 يف فكرنا انلكن

  خطبتك تتم أن
ً

 .خطيبك مع تحددينه زواجك أما ،أوال

 أمامنا املوضوعة  املطفأة وسط سجارته أن نحربعد أبي لي قال

 .الشطرنج طاولة على

 تقدم الذي الرجل هو من حتى تسألي لم أنتِّ  :مبتسم بوجه

  لخطبتك
ً

 على هو من تعرفي أن امبدئي   يهمك أال ؟عزيزتي يا ..أوال

 ؟ألاقل

 موافقتك بعد هذا لكنو  رتباطكماا فكرة أعجبتنا قد كأمّ و  أنا 

 .تراض يو  ضار  فالزواج ؛عزيزتي يا بالطبع

 قلتو  الخجل شدة من أبي وجه في النظر على حتى وقتها أقدر لم

 ؟يكون  من أعرف ال أنا :بسرعة

 و  امتحزًم  أبي فقال
ً
ًدا تعرفينه إنك :اواثق  ما هناك ليسو  جّيِّ

ًدا تعرفينه الذي خالك بناو  بنيا "بدر"إنه ،له وصف من أضيفه ، جّيِّ

 .الرد مني ينتظر آلان هوو  باملوضوع يومين منذ فاتحني قدو 
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 تخترقني تكاد لي زوجتهو  خالي نظرات كانت "بدر" أنه عرفت بعدما

 حرية لي تركا أنهما بالرغم بموافقتي فرحتهما إكمال مني طامعين

 ..ختيارالا 

 ...لكن

  حينها يسعني لم
َ

 أميو  أبي ألن فرحت، عرضهما على أوافق أن إال

ا سعيدين كانا
 
 أظّن و  "ب"بدر رتباطيا لفكرة هيستيرية بطريقة حق

 .زواجنا خالل أسعد سيكونان هماأنّ 

 مختلفة أني قط يحسساني لم ألنهما ةالجمّ  لهما محبتي من بالرغم

 ، و "بدر"و "نجوى " أبنائهما نع
ّ
 اهتمّ او  الصغر  منذ رعايتي ياتول

  ..أدركت..إنسانيةو  حزم بكل مستقبليو  بسعادتي
ّ
 أن عليَ  واجب هأن

 ..أقبل

 أردّ  أنو  آخر  إشعار إلى نتظارالا  أو فضالرّ  ىحت يمكنني ال و

 فضلهما رد أستطيع لن أني متأكدة لهما عملت مهما أني ولو، الجميل

 ..علي الكبير

 غرفتي إلى بعدها تانطلقو  موافقة أنا :ستحساناب لهما فقلت

 !بسرعة

 ألني كثيًرا سعيدة أنها أخبرتنيو  "فيروز " أمي بي لحقت حين بعد

 و  اإبنه زوجة سأغدو
ّ
 علىو  قراري  نع راض   أبي أن أخبرتني، و تهاكن
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  كما، أخالقي حسن
ّ
 منذ السعادة بهذه تره لم أنها فرحة بطريقة لي تزف

 !زمن

 أمور و  بالخطبة تتعلق خصوصيات عن كثيًرا اكالمً  تبادلنا

 ..إليَ  وسادتي مضأ سريري  على تمددت أمي ذهاب بعد، و مستقبلية

 مخلوقين أغلى أسعدت ألني فرحة تكن ما بقدر النوم أستطع لم ..

  ..يأمو  أبي ..حياتي في
َ

 ..أخرى  مرة شعرت أني إال

 و  أخرى  مرة يعاتبني وقلبي بقوة إليَ  يتدفق بالحزن 
ّ
 أقوى  ه كانلكن

 !توقفأ أن ينذرني كأنه املرة هذه
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ما تذوق اإلنسان سعادة ، لوال الحب..
  ..نتشى بخمرة الحياةاال و الوجود
 ميخائيل نعيمة 
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 "نجوى "

 2001/سبتمبر/02

 "الخطوبة حفل"

 عن تتوقف ال التي توصياتهاو  لكيندة" أمي"أقوال دائًما أتذكر

  حّب 
ّ
 و  التفاخر و  اتالذ

ّ
 ..تصرفاتها في عمليةو  قوية امرأة فهي ،باهيالت

 ..بالحب منتؤ  ال

  تدوم ال توصياتهاو  معي نقاشها أما
ً

 أحكامها ضّد  كنت ألني، طويال

 نظرتيو  الخاصة تيحريّ  لي لكن كثيًرا أحبها أمي هي، الزلتو  الحياة عن

 مهما اتياختيار و  قراراتي عن تماًما راضية أني ذلك من أهم، و نياللّد 

 .كانت

ق أن هابذكائ استطاعت، كثيًرا عملها تحب هي
ّ
 عملها بين توف

 متأثرة هي التي أختي "لكيندة" دائًما تقول ..أوالدهاو  زوجهاو 

 نفسك منحيا ..عزيزتي يا :قوية اتانطباع فيها تاركة، كثيًرا ابشخصيته

 ،الاهتمام بهذا غيرك تطالبي أن قبل بها يهتمّ ا ..ذاتك يأحبّ  ..حقها

 لتهملي اسببً  ألاوالدو البيتو  العمل من تجعلي ،ال لذاتك جميلة كوني

 من أضعف جالفالرّ  ..دائًما جميلة كوني :كذلك قالتو  ،نفسك

 
ّ
 ..الجمال أمام ملةالن

 !لكن
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 ..بدأت ما سرعان

 ..الكبرياء من اعً مرصَ  اتاًج  لنفسها صنعت

 ..عليه لؤلؤة تواضعها ووضعت..الطاغية بأنوثتها زخرفته

  حياتها من وجعلت ثوب يضاهيه ال اثوبً  العفاف رتدتا و
ً
 إلى اطريق

 ، جراحة طبيبة تصبح بأن النجاحو  ةالقمّ 
ّ
 بعض قلبها أراد ماكل

 ..العلم من رشفة أعطته ..الحب

عن  ضاالرّ  ملكة نفسها وسمت العرش قمة على تربعت أن إلى

فس
ّ
 .الن

 ،تقهر ال أميرة وخرجت حفظته حين وكبرت صغيرة درسها دخلت

 الكتب تهارعيّ ، فيها يحكم من فقط هي مملكتها، مملكتها من أحدثكم

 يحبس، اململكة أمور  مستشار هو قلمها دائًما يشاركها، الدراسةو 

 في جوهره يتناثر افريًد  اعقًد  منها ويصنع، قصائد في املتمردة حروفال

 .هااسم هو "واحًدا "سماا لترسم صافية سماء

 من عليه اباديً  هذا كان قدو  كيندة يحب "بدر" أن أعرف كنت لقد

 حاولتو  الش يء بعض جريئة فأنا، كالمهو  تصرفاته جميع حيث

 لمو  املوضوع من لهربا كثير كان بدر لكن ،ألامر هذا من التأكد

  ..معه كثيرة محاوالت من بالرغم أبًدا لي عترافالا  يستطع
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 نشر الذيو  الجديد الخبر فيه سمعت الذي اليوم جاء حتى

 ..جيرانناو  أقربائنا أوساط في يحوم أصبحو  عائلتنا في السعادة

 "كيندةو  أخي بدر خطوبة"

 .توصف ال أيًضا كانت سعادتهماو  كثيًرا أميو  أبي فرح

 ..بالطبع

- املتوفية "سكينة" عمتي وابنة العزيزة رفيقتيو  أختي "فكيندة"

 صديقتيو  شريكتي كانتو  عائلتنا أحضان في نشأت، عليها هللا رحمة

 ..البراق جمالهاو  الطيب القلب ذات، لي ألاقرب

 جذاب قوامو  كتفيها على مسروب ذهبي شعر ذات فتاة هي

 الخانة تلك، و لعسليتينا عينيها سحر تملك ما وأجمل، رشيقو 

 .السفلية شفتها تحت الجميلة

 ،خديها في العصيدة تلك جمالها عالمات أهم تبرز تضحك حين و

، يهمها بمظهرها هااهتمام ..دائًما الطلة بهية ..تتزين أن دون  جميلة

 بجد تدرس.تماًما أنا عكس ي، طبعهاو  ألمي منحدرة كانت فشخصيتها

 ..أحالمها سبيل في ومكافحة ..ةطموح ..تهعرف شخص أي من أكثر

 ..بالحب منتؤ  وال
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 الدراسةو  الطموح أولوياتنا قائمة يتصدر أن يجب :لي تقول  دائًما

 كنت لكنني..كالمها في حتى أمي تشبه..ذلك تحقيق ش يء أكثرو 

  في الالزم إفراطها في دائًما أعارضها
ّ
 يف أهم أخرى  أشياءً  أنو  موحالط

 أعم ليست فالدنيا جربتهاتو  خوضها منا تحتاجو  حياتنا
ً

، فقط اال

 متأكدة كنت..سخاءو  أملو  بحب فيها العيش يعرف ملن جميلة الحياة

 صدرو  رقيق قلب "كيندة"  شخصية قوة خلف أن كبير حّد  إلى

 ألاحالم سبيل في وروعتها ألاحاسيس تلك قتلت من هي لكنها، حنون 

 قلبها على سحرية لدعكة ستحتاج مؤجل وقت في لربما ..ألاخرى 

 انك مهما آراءها أحترمو  كثيًرا أحبها أني نييهمّ  ما..السبات من لتحريره

 .بيننا الجدال

  يتكلمان ال أميو  أبي وقتها من
ّ
  نع إال

ّ
 ألاشخاصو جهيزاتالت

 .الكلية إلى رجوعنا قبل يبرمج أن قررا الذي للحفل املدعوين

 ..الخطوبة حفل من واحد يوم قبل

 الكاتو  نتجهزا مطبخنا في ة"حفص" السيدة مع كانت أمي

 بعيًدا فأميحضراها..ت أن يجب التي ألانواع في وراناتحتو  الحلوياتو 

 تيال أطباقها في املبهرة ملستها لديهاو  مطبخها في كذلك ماهرة عملها عن

  ألاطباق أنواع انناقش كذلك .أحببناها لطاملا
ّ
 توفيرها يجب يالت

 .اليوم لهذا املدعوين وألاهل لألشخاص
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 بعض أتعلمو  "حفصة" السيدةو  أمي أساعد فكنت أنا أما

 عزيزتي عكس كثيًرا ماهرة لست فأنا ،صنعها طريقةو  الحلويات

 "كيندة"

 الحلوى  نيةيلص إحراقي بعد حرجةامل اللحظة تلك أنس ال و

 عليَ  "حفصة" السيدةو  أميضحكت  "البقالوى " مدينتنا في املشهورة

 داخل محدد وقت لديه منها نوع كلو  ،صعبة الحلويات أن لي قالتاو 

  شعرت، الفرن 
ً

 .الثالثة نحن الضحكات تبادلنا ثم باإلحراج قليال

 سوف عزيزتي يا بأس ال :وجهها حزمت بعدما أمي قالت ثم

 زينتها في ساعديهاو  كيندة إلى أنتِّ  ذهبياو  بنفس ي أنا رهاأحضّ 

 .مالبسهاو 

 دخلتو  "كيندة" غرفة باب طرقتو  العلوي  الطابق إلى صعدت

 ..للحفلة فستانين أمامها، سريرها على جالسة فوجدتها

 من يغلقه الذيو  كذلك هو أحمر له التابع الرداء معهو  أحمر  ألاول 

  ..فوق 

 .زخرفته في متقن، رفيعة طرازة وذو  أسفله في واسع

 خلفية فتحة وذو  الصدر  منطقة في ضيقو  اللون  أبيض الثاني أما

 في بروعة مزخرفو  الوسط في دقيق ،كتفين بدون ، و الشكل مثلثية

 شكل على املربوطةو  ناعمة شريطية بأحزمة الخصر منطقة
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 صغير قلب ذات بيضاء سلسلة لديهو  ألاسفل في ،قصير"فيونكة"

 .قرطينو  جميل

 !أحدهما اختيار في حائرة وجدتها

 .هماكال  جذابينو  جميلين كانا الحقيقة في

 أن أصرتو  ،يعجبها لم رأيي لكن ألابيض الفستان لها خترتا فأنا

 أن بإقناعها الكثيرة محاوالتي من بالرغم ألاحمر الفستان تختار

  سيكون  ألابيض الفستان
ً
 !أكثر عليها االئق

 تنظيف من أنا خاصةو  فيه كثيًرا تعبنا مهول  يوم قضاء بعد

 صالون  ترتيب، و الحلوياتو  ألاطباق من كثير تحضير في أمي مساعدةو 

 من متأخر وقت في نومنا بعد، كله املنزل  فتنظيو  تزيينهو  الضيوف

 .الليل

  ..املوالي اليوم في الخطبة موعد جاء

 ..اباكرً  ظنااستيق

، الحليو  اللباس بأحسن التجهز علينا صارو  ترتيبه تم ش يء كل

ًدا أمي تجهزت  من "القطيفة" من بطقم أمي تزينت حيث كعادتها جّيِّ

 من أسفله في صغيرة حتةفت يذ ذهبية بخيوط مطرز و  أزرق، تقاليدنا

  ..العالي حذائهاو  الجميلة شعرها تسريحة مع اليمنى الجهة
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 الخطوبة قبل قتنيتها الذي البنفسجي فستاني فلبست أنا أما

 ألاملس شعرها تسرح جالسة وجدتها حيث كيندة غرفة إلى هممتو 

 فستانهاو  مرآتها أمام الشرودو  التوهان من قليل معو  بعناية الناعمو 

  كان اللون  أحمر
ً

 و  جميال
ً
ا منظمو  اأنيق  على املالبس بحاملة معلق جد 

 .بعناية الحائط ظهر

 :السرور من بش يء لها قلت 

 !كيندة الخير صباح

  :لدخولي مالحظتها بعد عليَ  فردت 

  شعري  لي جففيو  تعالي "نجوى "الخير صباح
ً

 لها قلت ..قليال

  ..عزيزتي السعةو  الرحب على، عريضة ةابتسامب

 طاولة فوق  موجوًدا كان الذي الكهربائي الشعر مجفف تناولت مث

ا قوي  صوته كان شغلتهو  املرآة  ال  ع بصوت   أكلمها أن أنا عليَ  لزمو  جد 

  ..تسمعني لكي

 شكرا :واضحة ةابتسامب فقالت كيندة ناعمو  جميل شعرك

 شعركو  ..يداهمنا الوقت نسرع أن يجب قالت ثم "نجوى " عزيزتي

 جو ممتو  كثيف شعري  :لها قلت ..تسريحهو  تجفيفه بيج اضيأ أنت

 ..كثيًرا يتعبني سوفو 
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  ..ضحكنا ثم

 سوف تقلقي ال ..ةابتسامب املرآة عبر إلي تنظر هيو  لي وقالت

 ..فيه أساعدك

 ..التجفيف أكملناو  الدقائق مرت

 على الجميل هااطراء بعد بحماسية قائلة والدتي علينا دخلت ثم

 ؟"نجوى "يا لتِّ أكم هل ":كيندة" جمال

  زالال ي ..عال   بصوت   عليها فرددت
َ

 ..أمي يا القليل إال

 على الكعك ألجهز املطبخ إلى أهبط أن تجهزي  بعد بحزم أمرتني ثم

 ..حضروا قد الجيرانو  الضيوف نصف افتقريبً ، الطاوالت

 بدتا بفستاني يليق الحلي من طقم تعيرني أن والدتي طلبت من ثم

 .نسرع أن أخرى  رةم مرتنااو  موافقتها

 إليَ  مبصرة وقفت، فستانها رتداءا في لكيندة مساعدتي بعد و

 ألاسفل من به ممسكة دورتين أمامي بفستانها لفت قدو  مبتسمةو 

  .بيديها

 ؟علي الئق الفستان هل "نجوى " يا مارأيك :مبتهجة قالت

 ؟ألاميرات مثل أبدو هل
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 ؟مالالج هذاما  !هللا شاء ما :قلتو  معها أبصرت ثم

 ..السندريال مثل ..كبير حد إلى جذابةو  جميلة كانت لقد

 قلب تأخذ ..براقة ياقوتة ..الحكاياو  القصص أميرات تشبه كانت

  ..قرصان أي

  عزيزتي ..نعم

ا الئق إنه ا جميلة أنتو  جد 
 
 ..تتزيني أن حتى دون  حق

 ..كثيًرا طرائياو  كالمي أعجبها

 السفلي الطابق إلى هبطتو  كياجامل من بقليل تزينها تكمل تركتها ثم

 ..ألاقرباءو الجيران بنات من كثيًرا جدتو  حيث

 ..الضحكاتو  الحكايات تبادلناو  عليهم سلمت

  ..ألاجواء يسود الفرح كان

 إلى باإلنصراف همتو  كثيًرا فاستاءت ؛املطبخو  الكعك تذكرت ثم

 بإيقاعات أمي مع"كيندة" هبطت ذلك بعد، أمي ملساعدة املطبخ

 ..املكان في تحوم دالزغاريو  يراقبنها البناتو  النساء كلو  يئةبط

 الليلة في القمر مثل كانت، بحسنها مبهرةو  طلتها في جذابة كانت

 الصاحية
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  مضطربة كانت "كيندة" لكن
ً

 الكثيرات أعين تحت خجولةو  قليال

 ..بعيدو  قريب من كبير بشغف يراقبنها تسمرن  اللواتي

 ،ضطرابالا و الخجل بعض عليها ون أه كيندة بجانب جالسة كنت

 الرقصاتو  املوسيقى صخبو  الضحكاتو  الحكايات تسودها ألاجواء

 ..أخي "بدر" دخول  موعد أتى بعدها، البنات لبعض

  الحفل إلى شرع 
ً
 ،الجميلة شعره تسريحةو  السوداء بذلته في امتأنق

 ..وجهه تغمر السعادةو 

 طاولة أمامهماو  الكبيرة الكنبة في "كيندة" بجانب أمي أجلسته

 كيندةو  بدر  خطوبة حفل" عليها مكتوب بالحفل الخاصة الكعكة

 ..معها العصير من كثيرة أنواع تواجد مع، الحمراء بالكريمة"

 شدة من فرحو  بلهف ايراقبنهم حولهما النساء كل تاجتمع قد و

 ..كثيًرا بعضهما على الئقين كانا، املنظر جمال

 ..رقيقة تاابتسامب بعضهما يراقبان هما

ا سعيدة أنا أما  للحلم سعادتي بي وطارت اللحظة لهذه جد 

 "سعيد" حبيبي مع ما يوًما مكانها في بجلوس ي

 برقة يدها أمسك.."لكيندة" ليلبسه "لبدر" الخاتم أمي أعطت

  ضطربتاو  فخجلت هي أما، بحنية الخاتم ألبسهاو 
ً

 تناولت حين قليال
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 تبادالو  الزغاريد تعالت ياهإ ألبستهو  يده أمسكتو  أمي من الخاتم

 ..العصير شربو  الهدايا

  يوًما كان
ً

 و  حافال
ً

  ..جميال

 
َ

م ل أنها تخيلتو ها وجه في الحيرةو  الشرود بعض الحظت أني إال

ا أضاعت كأنها كفاية سعيدةكن ت
ً
 امهتم   كان فقد أبي اأمّ ..ما شيئ

 ..كيندة لينهئ بعد فيما تىأو  ..املدعوين من أصدقائهو  بضيوفه

**** 
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 ..الحفل نتهىا

 مساعدة عليَ  باتو  لألمر  أذعنت لقد املكان تنظيف وقت جاء و

 "حفصة" السيدةو  أمي

 املطبخ في الطويل العمل هذا كرهت..الثالثة نحن العمل نااسمتق

 قرابة قضيت ..ستياءً ا الكثيرة الصحون  ينزادتو  كثيًرا متعبة كنتو 

 .غرفتها في مستريحة "كيندةفيما " املطبخ في ساعتين

 جسمي ينهش التعبو  علي ضاقت نفس ي أن أحسست إكمالي بعد

 .متتاليين يومين لنوم أحتاج أنيو 

 ..بعدها غرفتي إلى تمهم

 فراش ي على استلقيت ،مالبس ي تبديلو  منعش حمام أخذ بعدو  

 .النوم سرقني كيف حتى أحس لمو 

**** 
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 .الكليةو  للدراسة عدنا

 منذ أره لم فأنا، شتياقا طول  بعد " سعيد" بحبيبي لتقيتاو  

 يحن قلبيو  لقائه أثناء تغمرني عادةالّس  كانت شهرين قرابة

 توالت..الرقيق لهبتغزّ  قلبي يناغمو  معي حديثه في يبهجني..يلينو 

 أو للتنزه "كيندة" مع "بدر" أخي يخرج..آخر إلى حين منو  ..ألايام

 غرفتها في ألتقيها كنت اعودته وحين املطاعم إحدى في العشاء تناول 

 حماسو  هزيلو  قليل بكالم تجيبني كانت لكنها يومها عن أسألهاو 

  !أكثر ال وجهها على اتبتسامالا  بعض تصطنع و،ضعيف

 املوضوع أفتح أن يجب كانو  أشهر  سبعة العالقة هذه دامت وقد

  منو  تحّب  أن حقها من كذلك فهي "كيندة" مع
ّ
 الرجل اختيار هاحق

  ليسو  هي هتحبّ  لذيا
ً

  ..خيأ كان ولو حتى ..عليها امحتمً  رجال

 قدو  اءالغد وقت  بي لتقتاو  كليتي في" ة"كيند زارتني ألايام أحد في

لتحق لتناول ت أن عليها عرض الذي ،رفقتي" سعيد" حبيبي كان

 غدائنا أثناءو  الجامعة من قريب مطعمتوجهنا نحو ، معنا الغداء

 نصرفا بعدها ي اختيار  حسنجابها باع أبدت، و عليه فتهاعرّ و  تكلمنا

 أكملت فقد أنا أما الواحدة الساعة على محاضرةب فهو ملتزم..عنا

  .واميد
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ا سعيدة أنت هل :بلطف كيندة سألت هناو  القهوة حتسيناا 
 
 حق

 ؟عني تخفي الو  بصراحة قولي ؟"بدر" أخي مع

 تعرفينني فأنت ،بيننا اسر   سيكون  جوابك يكن مهما أن أعدك و

 . ًداجّيِّ 

ا امحيرً  سؤالي كان  !بتةال يعجبها لم كأنه ..لها جد 

 ..أخالق ذوو  جيد رجل "فبدر" سعيدة أنا نعم :قالت ثم

 ؟تحبينه هلو  :لها قلتو  أكثر  لو أتأكد لي بدى ثم

 لك يمكن كيف :الحزم من بقليلو  عليّ  عينيها مثبتة هيو  لي فقالت

 ..الطرق  كّل  لك سيفتح الحب أن وتعتقدي ؟ ذاجةالّس  بهذه تكوني أن

  تظنين و
ّ
 حركةب تحطيم كل إصالح تستطيع سحرية ملسة مثل هأن

 حترامالا و التفاهمو  فالثقة ..مهم ليس الحب ،فقط واحدة خارقة

 .لي بالنسبة املهم هو عليَ  أبيو  يأّم  رضا و ..العالقة أساس

  سؤالي لم يكنف "كيندة" نفعالا يعجبني لم
َ

 من للتحقق إال

" بدر" أخي تحّب  ال أّنها أيقنت،شريكتيو  رفيقتيو  أختي فهي سعادتها

 شجاعةو  ثقة بكل لي حصرّ  معه لي حديث آخرففي  هايحبّ  ما بقدر

 أميو  أبي تأثير تحت خطيبها أصبح أنه أيقنت كما، لها الشاسع هبحبّ 

 هذا و "بالقبول  لهما الجميل رد"  أصح بمعنىأي ، عليها فقط
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ّ
  هيّ و   نتحار ا لي سبةبالن

ّ
ًدا أعرفهماأّما والدّي ف قبلت تيال  لو جّيِّ

  ،رفضت
ّ
 حياتها شريك ار ياخت فرصة لها تكون ف باألمر  قبالو  هماهالتف

  !تسرعت هالكنّ  تحب الذي

 أ يجب "كيندة" :ستحساناب لها قلت
ّ
شيئا  ليس الزوجو  تتسرعي ال

  عندو  نشتريه
ّ
 ..غيره نشتري  مهتحط

ّ
ا حيات نتقضيس و إنسان رجل هإن

 .معهكاملة 

 .."ش يء كل يموت حّب  بدون .. ألابقىو ألاهم هو الحب و"

 هيو  لي قالتو  نفسها تجاه بالذنب تأحّس و  أسرها قد كالمي كان

 أمامنا طاولة في كانا ثنينا نحو بنظرها تشيح، هاكرسيّ  ظهر إلى تستند

 :لكالمي ستسلمتا كأنها بادية بحرقة، و حبيبين أنهما بدى

 السالطين شعور  فالحّب  ،"نجوى " يا هنالقي نتمناه ما كل ليس -

 و 
ً

 ..حصل عليهمان قليال

-  
ّ
 تراجعي أن يجبو  " بدر" أخي بخطبة قبولك في تسرعتِّ  كإن

 نفسك مراجعة بإعادة أنصحك، و أمامك الوقت الزال، قرارك

ًدا أعرفه أنا أخرى  فتاة يجد سوف أخي" فبدر"قلبك مراجعةو  ، جّيِّ

 هتانت التي "اراني" مع عالقته تنس ي الو  هتحبّ  كثر بنات أن تعلمين أنتو 

 ينتضّح قد  الذي الرجل ذلك ليس فهو تعرفينها أنت كبيرة بمشكلة

 أليس كذلك؟ أجله من
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 التي الفرحةو  عادةالّس  تلك فبعد ..أستطيع ال :باستياء أجابت

 هفعال  ما كّل  بعد هااإيّ  أحرمهما نأ لي تريدين كيف ..أبيو  ألمي منحتها

  !أجلي من

 حبها من غمبالرّ  يأمّ و  "كيندة" يا متفهم شخص أبي : راربإص قلت

 من فليس ،كذلك "بدر"و ألامر  تقبل عليها جبوا، لكو  "لبدر" الكبير

 ..آلاخرين سعادة أجل من حياتك تدمير العدلو  الحق

 تدركين ال نتأو  ذلك يمكنني ال :يتينمتحّد و  باردتين بعينين لي قالت

 قتنعتا لقد، عداوةو  ةعائلي تمشكال  أفتح قد، و تقولين ما صعوبة

 
ّ
 املوضوع متقبلة أنا كذلك، أنا ي اختيار  من رجلو  قدري  هو  هأن

 ..هكذا مرتاحةو 

 كلماتي
ّ
ت  كأن

ّ
 أن ،فأرادت طويل لوقت قلبها علىا مساميرً دق

 .ابيرهاتع من الشمس وضوح واضح هذاو  املوضوع تتحاش ى

 حظهاو  بهانصي تجد أنو  ..مثلي سعيدة تكون  أن قلبي كل من أردت

 أ بدى لكن ..الحب من
ّ
 !ظننت هكذا أو ..عليها مكتوب ابدرً  ن
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 2003/أفريل

 "كيندة"

 و  ألايام تمرّ  ..
ّ

 مرألا  ،عائلتيو  ودراستي  تيكليّ  مع كالعادة هور الش

 ، "بدر" خطيبي هو حياتي في الجديد الوحيد
ّ
 خطبتي على مضت ذيال

 فأنا،كسائرها عادية اميّ أ سوى  معه اميأيّ  تكن لم ،السنتين قرابة معه

 .أعوام خمسة عمري  كان منذ أعرفه

نفس القدر  بادله أ ال كوني أكثر ما أبغضه في هذه العالقة لكن 

ي كنت من املشاعر
ّ
 بوسعي أن ماذا و ..خطوبتنا فترة طول  أظلمه ولعل

 ؟أفعل

 خالي أسلب أن أستطيع كيف ؟قدري  من الهرب أستطيع كيف

 كّل ..أجلها من كثيًرا فرحاو  أسعدتهما عالقة مأه "فيروز " أميو  "سالم"

  معي "بدر" فيها يكون  لحظة
ّ
 كلو  حب كلمة كل بالتدقيق رأتذك

 وجه أرى ..بها عليَ  يبخال لم حنية قطرة كل ..لي منهما لطيفة معاملة

  أرى ، و "بدر"وجه في "فيروز " أميو  خالي
ّ
 حتى الاستمرار عليَ  يجب هأن

 املقابل كان ولو
ّ
  لّحد مامهّم  الحب أن أدركت لقد، ياتيبح ضحيةالت

 
ً
 دبعوالحاجة إليه   أجواؤه إليَ  آلت طريق الحّب  أن، و احتمي   اإدراك

  !بالقوة اّدعاءو  كثيًرا منه الهروب

  ..الحياة يعني فالحب
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  ما و
ّ
  أكثر قلبي بيعذ

ّ
  يوًما" بدر"يحّب  لم هأن

ّ
 ي هوأن

ّ
ما يو  ليحب دق

  ؟يعيش وأين ..هو أين أعلم ال آخر شخًصا ما
ّ
  أعلم يولكن

ّ
 ..حي هأن

 طريقو  الحب ملسة قلبي يعطي شخص..لحظة أي في قدومي ينتظرو 

  ..السعادة

  للتنزه نفس ي أجهز أن" بدر" مني طلب الجمعة عشية في
ً

 قليال

 ذوو  وفاخر  صغير مطعم هو..مطعم يفّضله في شاءعالتناول نو 

 موسيقى تحت قالعش يتبادلون  ةأحبّ و  عشاق زائروه ..قليلة طاوالت

 في العطفو  الحب أزاهيج ينشر ودود رجل صاحبه..ةيطر  شرقية

 .الشهية أطباقه

 يجب التي املستلزماتو  العرس تجهيزات عن يحدثني "بدر" كان

 كان، للعشاء نختار أن يجب ماذا يسألني، و شوق و  بلهفة هاؤ قتناا

  املطعم
ً

..سحر جميع برومانسيته القلوب يسحر ..ارائعً و  جميال

  تواجدين فيهامل
َ

 ..! أنا إال

  عميق برود
ّ
 ، علي يسطو غائب مزاجو  لنيتخل

ّ
 تمنيت نيأن ىحت

 تخيلتو  " بدر" مكان قلبي شخص آخر يهواه مع جلوس ي للحظات

  ..حديثه إثر ذلك

  أر   لم للحقيقة إبصاري  عند و
َ

 بنظراته يرمقني أمامي "بدر" إال

ا غرورهو 
ً
ا منه علمأ ال مستقبل عن كالمهو  أحيان

ً
 ..شيئ
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أعددت ، مدرسة إذا أعددتها األم"
  "ا طيب األعراقشعبً

 إبراهيم حافظ
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 "لؤي "

 ..خبرونيأ هكذا

 1976 /أفريل/ 10

 باملدينة السويقة حي في الواقع الصغير منزلنا في والدتي يوم كان

 القديمة

 ..قسنطينة مدينة رموز  من رمز ..السويقة حي
ّ
 تنح ضيقةال تهأزق

 ذكريات فيها ترعرعت، هاحبّ  على نشأتو  كبرت أجيال ذكريات اعليه

 .الشباب أحالم منها تانطلقو  الطفولة

 ..طلة أول  من تبهرك..تقليدي عمراني تصميم ذات قديمةال منازله

 مهما..قسنطينة على مضت اعصوًر  أن تعلمس حجارتهال تمّعنك عندو 

 ..ليهاإ والشوق  الحنين سيعيدك السويقة عن سافرتو  بتعدتا

ألبسة العرائس  املتحوفة باأللبسة مشهورة ..عتيقةال امحالته

قليدّية املتنّوعة
ّ
 "..القسنطينية الڨندورة" أو "الفرڨاني ةجبّ "الت

 دون نسيان 
ّ
  تمحال

ّ
 و  حاسالن

ّ
 ..الزرابي صناعةو  الحلي تمحال

 
ً

 الورد روائح منها تنبعث كما، الشعبي الطعام محالت عن فضال

 
ّ
  ..املنطقة بها تشتهر التي التقليدية الحلوياتو  اتقليدي   راملقط
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  القلبهي  ..السويقة
ّ
 ..املعلقة الجسور  ملدينة ابضالن

ّ
 الناس قتعل

 طوال بالحياةء ملي ألنه بل صدفة محظ ليس، له همحبّ و  باملكان

 يحتوي  الذي العتيق القصبة حي يضّم  كما، السنةو  والشهر  اليوم

 حبيب" بسوق  يلقب كما ،"العصر سوق " هو  باملدينة سوق  أكبر على

  يعود ال يزوره من كل "املساكين
ً
 افلًس  يملك ال كان ولو حتى افارغ

 .السويقة وسط يتربع حيث مكانه ..واحًدا

 إلى زقاق ومن..حلم زنقة إلى زنقة من و..حكاية شارع إلى شارع من

 ..تغريدة زقاق

 منبعو  املدينة روح نفسك في تبعث ملساء بحجارة مصقولة شوارع

 حارةو  اغينالدبّ  حارة، هااسمب كل ةعّد  حارات، شريانهاانبثاق 

 ألابناء توارثها حارات ،كثر أخريات حاراتو  اغةالصيّ  حارةو  الحلواجية

  منزلنا..ألاجدادو آلاباء عبر
ّ
 مطبخ على يحتوي  ..بالحيّ  يتواجد ذيال

 الصفراء هور الزّ  بعض تسلقه سيقانت صغير فناءو  غرفتينو  صغير 

 ..الصلبو  للحديد قديم معمل في بسيط عامل هو والدي ..تبرعمةامل

 م يجنيو  كثيًرا يتعب
ً

  اال
ً

 عليها أغميو  كثيًرا أمي تعبت والدتي يوم ..قليال

زيف من
ّ
 لقدومي كثيًرا أبي فرح..إنجابي في جدتي ساعدتها وقد فرط الن

ة ، و قدظّن أّنها لن تنجو  بعد ما عانته من تلك الوالدأمي لسالمةو 

 كانت غيبوبتها من هاظااستيق لحظة، توصف ال كانت بيتها فرح لكّن ..

 السنين بمرور كثيًرا لونه تغير ذيال الحديدي سريرها على مستلقية

 حين من جدتي تستبدلها التي الباردة املياه اداتبكمّ  ملفوف جبينهاو 
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ت وألامطار آخر.. إلى
ّ
 النافذة من وهي تراقب هطولها تتساقط ظل

 ..سريرها من القريبة

  ؟أراه ال أنا ؟بنيا أين :كئيبو  مرهق بصوت قائلة

 ..الشديد ررهاضو  إعياءها حتى تراعِّ  لم و؟هو نأي

 ..تقلقي ال :تطمئنها هيو  جدتي فردت

 ..جيدة بصحة هوو  زوجك عند بنكا

 ، بعناية يحملني هوو  أبي دخل حينها
ّ
 أمسكتني التي ألمي منيوسل

 
ّ
 على الحارقة الدمعات بعضو  اتسامبتالا باغتتها و ، لهفةو  ةبرق

 .قرب عن يراقبانها جدتيو  وأبي حنيةو  بصمتنظر إلّي ت، خديها

 جميل إنه ..عزيزتي يا سالمتكما على هلل الحمد :بفرح أبي قال ثم

 ا سيكون و  مثلك
ً
 .سعادتنا يكمل ارائعً  ابن

 إن- غالي يا نعم :سعيدة ةابتسامبنحوه  و  ببصرها مشيحة تردّ 

 ا يرزقني أن هللا دعوتو  كثيًرا صبرت أناف -هللا شاء
ً
 .ياتيح عليَ  يمأل ابن

، كثيًرا طفالألا  تحبّ ،أ نتظارالا  من سنوات ست بعد أنجبت فقد..

 الطيب قلبها قدر ،بحب يهتربّ ف بمولود يرزقها أن هللا ورجت

 ..الحياة مشقة عليها ن يهوّ  و..حسانلا و ألاخالق على تكبرهو  ..الحنون و 

 يشتغل الذي املعمل في حادث إثر ،والدتي من عام بعد والدي توفيّ 

 ..فيه
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  كان
ً
ا اصعبً  افراق لكن بوجودي ..أردى قلبها حزينا  لوالدتي جد 

 أنو  وحدها املرةو  نكةالضّ  الحياة مواجهةفي   أن تصبر عليها صار

 .صعبةو  قاسية ظروف تحت ترعانيو  بي تهتم

 دون أن تشتغل عمل أي تترك لم ..لي بالنسبة ألابو ألام كانت لقد

 حتى تكفي ال مالية مبالغ مقابل الجيران مالبس غسلت..لتعيلني  فيه

  ..وجبات ثالث

 املحالت من تأخذها كانت التي البسيطة النسائية املالبس باعت

 باعت، لعالّس  أصحاب فائدة من بكثير أقل فائدة تكسب كانت اطبعً و 

  ..املدينة بسوق  صغيرة طاوالت على الفواكهو  الخضر  حتى

ا
ً
ا بي عتناءلال  جدتي عند تتركني أحيان

ً
 كنت معها تأخذني وأحيان

  أرى  أناو  ،يوم بعد يوًما أكبر
ّ
  من القاتلة الاستحقار ظرةن

ّ
 ..ميأل  اسالن

 سبيل في محاربةو  شريفة امرأة كانت..الفقر شدة من كثيًرا عانت لقد

 مث كانت ..ألحد يوًما يدها تعط لمو  العيش لقمة
ً

 ةأللمر  اظيمً ع اال

  ..ألامومةو العطاء رموز  من ارمزً  و..املكافحة

  لها تجد أن تيجّد  استطاعت طويل بحث بعدو  اوأخيرً 
ً

 عمال

 ..بمدينتنا الكبير املستشفى في عاملة تنظيف وهو امستقر  

  ..بقسنطينة

  ألاجر كان
ً

 في عملها باشرتو  به فرحت أمي لكن الش يء بعض قليال

ا ..تفان  و  إخالص بكل املستشفى
ً
 ..معها تأخذني كانت أحيان
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 زاوية على جالس وأنا بلطف بأسناني الحلوى  رأس أقطم أناو  أراقبها

 تغمس هيو  أراها، للمستشفى باملتوافدين الخاص الطويل الكرس ي

 بجد امللساء املستشفى أرضية تمسحو  الدلو  قعر في املنشفة رأس

ا تتوقفو 
ً
 ألاملاس مثل تشع التي العرق  قطرات تمسح، تعبها عند أحيان

 .جبينها من

 أثناء افنعكالا شدة من يؤملها الذي ظهرها تحت يديها تضع و

 صعوبة من بالرغم ..عطوفةو  مقدسة اتابتسامب تبصرني ،املسح

  قسوتهاو  معيشتنا
َ

ا سعيًدا كنت أني إال   ..أمي مع جد 

 .."نعم"..

ًدا أذكر  يدهاو  آنالقر  ءةاقر و  ..مرض ي أثناء بجانبي سهرها جّيِّ

 محفظتي جيب في هاتدّس  التي ملجتها أذكر..رأس ي على تمسح الكريمة

 وقليل باملربى مدهونة الخبز قطعة..مدرستي إلى هائم أناو  ..ةالصغير 

  فيلي  حكاياتها أذكر..البقري  الجبن من
ّ
 املمزوجة ..الصيفية ياليالل

  عينيها بريقو  املرهف بإحساسها
ّ
 العدس ملعقة أذكر..معتينالال

 تدخلها أن قبل ..حنانها صميم من ثينبع بهواء دهاتبرّ  هيو  اخنالّس 

 و  برفق فمي
ّ
 التي ابون الصّ  قطعةو  الساخن باملاء تحميمي أذكر..ةرق

 هي ،قدوتيو  مثالي هي الحبيبة يأمّ ،نينةطمأو  بحب جسمي تمسح

 رحمة ،أمانو  عطف،سماه في يتألأل بريقو  شذاه يفوح عطر

 نبع حضنها،عثراتيو  خوفي أثناء دربي ينير دائًما اقمرً  كانت،جنانو 

 ،السنين بسمةو  الحنين
ّ
 طال مهما الشر من أقوى  الخير أن متيعل
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  ..سادو  شأنه
ّ
  ..الفرج مفتاح الصبر وأن

ّ
 أقس ى تلين بالحب هوأن

 جمال ال الروح جمال هو الحقيقي الجمال أن و..القلوب

 الشفاه من أطهرو  أقدس تساعد التي ألايادي أن علمتني..الظواهر

 بتأحب معها يوم كل في..هللا رضا من الوالدين رضا أن و..تصلي التي

مت التي ألاولى مدرستي هي أكثر الحياة
ّ
، اجديًد  ادرًس  يوم كل فيها تعل

 ..ألانيس خيرو  الجليس نعم لي كانت ،الحياة مبادئ ىسمأ منها تعلمت

 ..عناء دون  عطاء ..صفحاته تداولت كتاب أقدس هي

 ..حدود بال لها حبيو  قلبي بضن هي أمي
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 1991/فيفري 

  كبرت ..
ً

 ..الحبيبة أمي بطول  وأصبحت قليال

 دعواتها مع كماليةلا إلى يذهاب قبل جبينها صار بإمكاني تقبيل 

  تدهورت..أبًدا تفارقني ال التي
ً

 من حَر أ اامً أيّ  عشناو  البالد أحوال قليال

 العنف إلى تدعو هابيةإر  جماعات ..خوفو  رعب امأيّ  ،الجمر

 ، الدين اسمب والتعسف فالتطرّ و 
ّ
 ألامية املجتمعفئة على زواوترك

 سمومهم لينشروا فالجهل أفضل نقطة ضعف يمكن استغاللها،

 طرق  كّل  مارسوا كما إسالمية شعارات تحت، الةالضّ  دعاواتهمو 

 .وعيدوال التخويف

 ادةسيّ  أجل من يحارب الذي الجيش بين دام   شديد صراع انطلق

 بغير للقتل تدعو التي ،الجماعات هذه بينو  الشعب سالمةو  الوطن

 فقد، تدبيرهم سوءو  مكرهم من املستوحاة طقوسهم ممارسةو  حق

 الشعب سالمةو  الوطن وحدةو  البالد منأل  صاروا تهديدا حقيقّيا

  ..وألاهالي

  باتو 
ّ

  رجل كّل  كان، مستمر رعبو  خوف في يعيش عبالش
ّ
 عند امن

 أمر  التجوال حظر كان، إن كان سيعود يدري  ال لقمته محّل  مقصد
ً
 ا

، الحالكة الليل ظلمة تحت القتل تداركو  ألاهالي لسالمة منه البّد 
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ا يوم كل، والدرك الجيشو  الشرطة رجال من شهداء
ً
 بأعداد وأحيان

  ..كثيرة

  ،حق بغير قتلوا فقد بحرقة أبنائهن على يبكين هاتأمّ 
ّ
 حيبالن

  ..الدمعو  ألاس ى من سنواتل، ناسمائو  وساطناأ على خيم الحزن و 

 ..ألاسواق ثنايا وفي ...املقاهى وسط فيو املنازل  داخل تروى حكايات

  النفوس في تبعثال
َ

 أّي  في املوت انتظارو  القلوب قسوةو  الخوف إال

  ..لحظة

 ترابهاو  ألامان يخسر شعبها لوقت طويل مراقبة ولةالّد صبر ت لم

 البالء هذا إلنهاء مشددةو  كثيرة بحمالت تبدأو  ..ماءالّد  تملؤه

 الدائم وقلقها عليَ  الشديد أمي خوف أرى  كنت..بنا حّل  الذي العظيم

 ومي بعد يوًما تزيد توصياتها، شفتيها تفارق  ال التي هللا إلى ودعواتها

 تحسنتو  توالت ألايام لكّن . ..صوت أضعف من ش ىأخ صرت حتى

 ظاهرة هول  من ينقص أن الجيش ستطاعاو قليال  الوطن أحوال

 ..لارهاب

  ألاخير الطور  وفي لاكمالية مدرستي في ألايام أحد في
ّ

 رتقرّ  هادةللش

 ألاستاذ "الطاهر س ي" السيد أستاذنا مع وبالتنسيق املؤسسة إدارة

 ..البشوش
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اوجه حزينة  سيماتقو يسبقه  كرش ذو ،القامة قصير
ً
 عندو  أحيان

 منه تعلمناو  أحببناه لكننا ...ةبشّد  فيعاقبنا  قاهًرا يصبح تعصبه

 ا ...الكثير
ّ
 مدينة إلى تثقيفيةو  سياحية رحلةعلى أخذنا في  فقوات

اريخّية معاملها ارةزيّ و بوالية "تيبازا"   "شرشال"
ّ
 ي إخبار  حين في.الت

 لكن، امبدئي   ذهابي تعارض ألمي
ّ
 أصدقائي مع ذهابي على ريتأصّ  ين

 .فقط نايوم هماأنّ  لها توقل، وتكراًرا مراًرا إليها توددتو 

 ..قبلتو  الاقتراح رفض تستطع لم يأمّ  

 في "الطاهر س ي" مرشدناو  أستاذنا مع املوالي يومنا في ناانطلق

  ..صغيرة حافلة

  ..الوطنيةو  ينيةالّد  بأناشيدنا ناانطلق

 من املناظر جمال..قلوبنا براءة تحكيها..قد غمرتنا كبيرة سعادة 

 بجانبو  ..الطرق  مفترق  في توقفنا الغذاء قتو  أثناء..الحافلة نوافذ

 
ّ
 الحسون  طيور  تغاريدو  املبهجة الزرقاء السماء تحت ريقالط

 ردينالّس  علبو  خبز  ..غداءنا نتاول  العشب وسط جلسنا ..ةالشذيّ 

 واملياه ..ألاسود الزيتون و  الجزر  سلطةو  املسلوق  البيضو 

 حينو  طريقنا اأكملن ثم..الكريم أستاذنا مساعدةو  بمراقبة.الغازية

 .شرشال ملدينة وصولنا
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ة
ّ
 كانوا التي ألامازيغية املدينة وهي املتوسط البحر على مدينة مطل

 ، "إيول " اسم عليها يطلقون 
ّ
 قرطاجية، ةعّد  حضارات عليها تمرّ  يالت

 الشر" تقصد قديمة عربية كلمة هي شرشال، و ةبيزنطيّ و  ديةنوميّ 

ي يش ي ب وصفه في أستاذنا أخبرنا هكذا ،"الغادر
ّ
 لها هحبّ  مدىالذ

ًدا أتذكر والزلت  رّ نم نحنو  الخارقتين عينيه من الخارج البريق ذلك جّيِّ

  أخبرنا حين"الحربية الكليةو  اطالضبّ  أكاديمية" أماممن 
ّ
في ذلك  أن

 التحرير جيش سليل ،الوطني جيشنا أشاوسو  أبطال بيتدرّ  املكان

 قتالي ومستوى ، اهرةب إنجازات من الوطن حدود سمعتها تتعّد  التي

 جالالرّ  من لنخبة الحربية القلعة هاأنّ  وصفها، و عالي تكوينو  تكتيكيو 

 .ألابطالو

  تسارعت، و فيَ  الحماس نتشراو  قلبي كالمه تغلغل
ّ
 هناكو  هاتدق

  أغدو أن في ..الحياة في ل ألاوّ  طموحي ولد
ً

 و  رجال
ً

  تلك من بطال
ّ
 بةخالن

 .ابه نفتخر تيال

 عنها بصري  إشاحة وعدم مراقبتها من س ينف لهفة منع أقدر لم

 صار، و الوهلة تلك ذمن حلمي بدأ، املكان مغادرة تمض ي الحافلةو 

 لياملوا اليوم في الجميلة رحلتنا أكملنا ،يوم بعد يوًما صميمي في يكبر

 .املحبوبة مدينتنا إلى عائدين مضيناو 

، مشوارهاو  الرحلة عن لتنيأسو  كثيًرا أمي فرحت عودتي حين

 .هناك معي صار ما كلو  تعلمناه ما كل لها تسرد
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 مالي مبلغ توفيرأثناء سنوات عملها في املستشفى  يأّم  استطاعت 

سبة ملستوانا املع– معتبر
ّ
 خياطة آلة تري تشل -يش ي حينها بالن

  زادت التي مصاريفي على تعيننا  ..تقليدية
ً

 انهارً  تعمل كانت قليال

 من تشقى، الليل في الخياطة على طويلة ساعات وتعمل، باملستشفى

 كل أراقبها ما دائًما ..الحالك الليل شفق حتى للفجر ألاولى الخيوط

 يحتوي  الذي الصغير صالوننا في البسيطة طاولتي على أدرس أناو  ليلة

 ةالزاوي أما، املذياع فوقهاو  الزاوية في صغيرة خزانةو  وحيدة كنبة على

  ..الجديد عملهاو  أمي خياطة موقع كانت املقابلة

ا"
 
 " الصمودو  للكفاح جلي مثال إنها حق

 مدار وعلى ليلة كل أذني وسط ينخر آلالة صوت على تعودت 

 عن، عنه اللسان يعجز الوصفو  مني الكلمات تتساقط السنوات

  العظيمين عطائهاو  فضلها
ّ
، أجلي من الكثير أمي بتعب شعرت.جاهيت

  تعبها تشكي الف أّما هي 
ً
 .ابتات

 وإلى ألامام إلى تحركه الخياطة آلة قودمل مسكةم هيو  بتهاطاملا راق

 اسةدوّ  على رجلها و ..بجانبها التي الكثيرة الجيران مالبسو  الخلف

  ..آلالة إبرة على تركزهما ناتيّ متحدو  ناحزينت عينانو  آلالة

 تعب من أريحها لو قلبي كّل  من تمنيتو  بعمق بإعيائها ستأحس

 .السنين هذه
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  إكرامهاو  مساندتهاو  هابرّ  على امً دو  بظأوا كنت
ّ
، الطرق  ىبشت

  أن نفس ي في كثيًرا هللا دعوتو 
ّ
 متعب يوم كل عن أعوضهاو  قنييوف

 .القهر سنوات كل عنو  عليها مرت حزينة لحظة كل وعن، عليه مرت

 "الثانوية إلى نتقلتا"

  وأصبحت 
ً

 نهارا أدرس صرت، عليه ويعتمد قوية بنية ذو رجال

  سوق  في جاليةالرّ  الداخلية املالبسو  الجوارب أبيعو 
ً
دوام  بعد احين

 .الفرصة لي أتيحت كلما راسةّد ال

 "الكفاح رمز فاطمة هي وأمي"  !؟ال كيف

 
ّ
 أنها رغم طريقة بأي مساعدتهاو  نفس ي على الاعتماد منها متتعل

ا ارتأت  معترضة كانت
ّ
 مل

ّ
 لكن، فقط دراستي في التركيز علي يجب هأن

 .الحياة مشقة في مساندتها على ألحيتو  يطاوعني لم قلبي

 سنة إلى مضيت، و  فتتفوّ  الحبيبة أميو  هللا قدرة بفضل و

 الدراسةو  الكدح زيادة عليَ  جبو ف.املصير تحديد سنة، البكالوريا

 الضباط أكاديمية دخول  في حلمي يحقق معدل على ألتحصل أكثر

  ..كبيرين شغفو  بإصرار  الجديد عامي بدأت و.والدتي مساعدةو 
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 1994 /سبتمبر

 اتمرّ ، حنانهاو  هاحبّ و  كفاحهاو  بإصرارها ..كما هي زالتال  يأمّ  

 كما قوية تعود ما سرعان لكنها، زمال لا فوق  صحتها تتعب عديدة

 أثناء أو مرضها أثناء نفسها بها تعالج التي العشبية بالوصفاتكانت 

 وتوفيره للمال اقتصادً ا الطبيب تزور الو  ألاوقات بعض في أنا مرض ي

لباساو  الدراسية حتياجاتيا ملراعاة
ّ
 .ل

 دقيقة كل في هاتوساند، فيها بكت لحظة كّل  دمعها في أمسح كنت 

ا نيلكن، ال تندثر اقيمً  روحي في زرعتكانت قد  مرض
ً
في  أتسرع أحيان

أحصل على صفحها و  ما سرعان نيلكنوأخطئ فتعاقبني و ، تصرفاتي

 .غفرانها

 سبب انفعاالتي
ّ
ين نادوني  رغم أن

ّ
طاملا كان أبناء الجيران الذ

ني 
ّ
 اليتم عيبب"ابن فاطمة" أو "اليتيم" كأن

ّ
 .من اختار ذلك أو كأن

 جعلني ما وهذا، مبكرة سن في أبي فقدتكوني  دوما يرونيعّ 

 و كذلك كرهي لهم يشتد غيظي كان ..متينة صداقات تكوين أتحاش ى

 ..رؤوسهم قتالعا في  فأشعر برغبة شديدة 

  ألمي وأعود أحدهم مع أتشاجر ألاوقات بعض في
ً
 بالدماء املطخ

 ..لاسعافات إلي تقّدم هيو  كثيًرا توبخني كانت، وجهي على الكدماتو 

 : قائلة
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 "لؤي "

 التحكم تستطيع أال ؟الجيران مع الدائم عراكك عن تتوقف أال 

 !؟تتحاشاهم أنو  بنفسك

  !هذا أحب ال وأنا !أمي يا بك نييعيرو إنهم :كبير ستياءبا فأجيبها

 يتحكم غضبك تترك وال !..بني يا نفسك تضبط أن يجب :لي قالت

 هأخالق زهتميّ  الدنيا في إنسان كل، عليها تندم طريق إلى ويأخذك فيك..

 وال بحب حياتك تابعو  صبر ..اظلموه مهما الناس مع معاملته حسنو 

 كل عن بتعداو ..الحقيقة عن فيعميك قلبك إلى ينتقل الكره تترك

 .فخور  مختال

 .أمي من ماحالّس  طلبتو  كبير  بذنب أحسست هابعد

 لوازم بيع محالت في بالضبطو  بالسوق  العطل امأيّ  إحدى في كنت

 في هاوجدت عودتي أثناءو ، ألمي ستلزماتامل بعض ألقتني ،الخياطة

 التوابل ئحةار و  املحمصةو  بالقديد الحار العيش طبق زتجهّ  املطبخ

 املقرطفة طبق كذلك كثيًرا الطبق هذا أحب فأنا ..أنفي تخترق  تكاد

 ابنة بجانبها أبصرت و.كثيرة أخرى  أطباقو  عاإبدب والدتي هتعّد  الذي

  تدرس بسنتين تصغرني التي الحسناء الفتاة "مليكة" الجيران
ّ
 ور بالط

 كستنائي شعر ذاتو  الجسم ممتلئة، بها أدرس التي الثانوية من ألاول 

 سوداوين عينين وتملك، القامة رةقصي البشرة حنطية، مسرح
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ا  ..صغرها منذ يأمّ  تزور ، كبيرتين
ً
 قماشال قطع بعض لجلب أحيان

 ..طرزها أو لخياطتها أخريات نساءو  هاأمّ  من لوالدتي

 منذ اله أمي حّب  على كبرت ..ابنتها بمثابة تعتبرهاو  ..كثيًرا أمي تحبها

 اقلبً  تملك كنهال ألاحيان بعض في متهورةدائًما،  تزورنا، صغرها

 
ً

 .رصةالف لها أتيحت أينما الثانوية إلى طريقي تشاركني ما دائًما ..جميال

 تزداد بدأت التي لألقاويل، منها أتهربأحيانا  فكنت لي بالنسبة أما

 .حولنا

 .فقط صديقةو  أخت لي بالنسبة فهي

 .الغداء طعام شاركتنا يومها

  م!عليك السالم-

 ؟لك دونته ما كل أحضرت له "لؤي " يا السالم عليك و-

 ..أمي نعم-

 :ةابتسامبو  

  ..املفضل طبقك إنه ..الغداء شاركناو  تعال-

ا جائع طبعا فأنا-  !جد 
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 لساني أحرقت ..الطبق وسط من ..القديد قطعة تناولي أثناء

 كثيًرا خجلت ضاحكة وجهي في "مليكة" انفجرت، بسرعة أرجعتهاو 

 :وقالت ..أمي تابتسمو 

  يزال ال فالقديد ،عزيزي  يا مهلك على
ً
 .اساخن

 بنظراتها تحرجني كانت التي "مليكة" نحو  بصرها أمي أشاحت ثم

  :لها قالت مبتسمة ءببط تأكلو  الكثيرة

 ؟طبقي أعجبك هل

 عن أمي سألتها ثم ..لذيذو  مطعِّ  إنه "خالةيا " نعم :عليها فردت

 ،السكري  مرض من تعاني التي"طاوس" الخالة الصحية أمها حالة

 .آخر إلى حين من الطبيب تزورو  حالًيا جيدة بصحة أنها فأخبرتها

 سيارة يملك ..له نقول  هكذا..الحومة طاكسيوور"" هو  زوجها

 ..كثيًرا يحترمناو  فاضل رجل، الطرقات عبر للنقل عائلية

 أما، الجديد لألسبوع دروس ي ملراجعة غرفتي إلى تانطلق بعدها

 ..الحكايات تبادلو  املطبخ يفتنظ إلى اهمّ  فقد "مليكة"و والدتي

 

 

 

https://jadidpdf.com



85 
 

 "مليكة"

 ، بيتنا من يوم كل أخرج أناو  توصف ال فرحتي..
ّ
 خروج بأترق

 أحببته لقد الثانوية إلى مًعا للذهاب، "فاطمة" الخالة ابن "لؤي "

 أناو  نفس ي تمالكأ ال يوم كل قلبي في يزيدو  يكبر  حبهو  صغري  منذ

 ..هقربب

  ..عني بعده أثناء كثيًرا أشتاقو  داخلي يسري  غريب بطيف أحس

ا الدوام على" فاطمة"خالتي أزور
ً
 للذهاب الحجة أختلق وأحيان

 وال أبًدا بي يحس لم الذي ،"لؤي " لرؤية كانت حقيقة ولكن هناك

  ..له الكبير بحبي يدري 

 هذا أجل من ش يء أي أفعل أن أستطيع أني أحس معه حديثي عند

  ..لي حبه سبيل في ش يء بأي أضحي أو، الفتى

 على تطل التي العالية منزلنا نافذة من أراقبه خرى ألا و الفينة بين

 منزل  عتبه على وحده جالس وهو "لؤي " أرى ، و الضيق شارعنا

 .ألاصدقاء وقليل الكالم وقليل التحديق كثير كان أمامنا مهجور 

 قوي و  القامة طويل فهو، قلبه وطيبة جماله بحسن هوسني 

  ..نيةبال
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 فارقانت ال الجميلتين السوداوين عيناه، الشمسك البادية وسامته

  ..يبهرني الدائم خجله..خاطري  زعزعت التي ورجولته ..مخيلتي

 حسنو  العالية ألخالقه؛ منه يغارون الحومة فتيان معظم كان

 ...شكله

 أزورهو  كثيًرا عليه أخاف ،الفتية بعض مع مشاجرته وحين

 الخلق ذو البغيض الفتى" رامز" مع سيما ال، عليه طمئنانلال 

 ..زمن منذ السجن في والده، الفاسد

 يواجهه ما ، دائًمااملخدرات لتعاطيه الثانوية من طرد فقد هو أما

 في يتجنبهم لكنه آلاخرين الفتية سخريات تحت رآه كلما الس يء بالكالم

 ألاوقات أكثر

 
َ

 و"رامز" مع بشدة" لؤي " فيه تعارك الذي الكبير اليوم ذلك إال

 بالتحديد ألاربعاء يوم عصر املنحرفين أصدقائه من آخرين يةفت ثالث

 املستقبيلة مشاريعنا عن نتحدث "لؤي "و أنا الثانوية من عدنا ملا

 "رامز" وجدنا شارعنا دخولنا عند قديمة بنكتة كثيًرا أضحكتهو 
ً
 امتكئ

، يده في السيجارةو  حوله ملتفون  وأصدقاؤه، كبير ببغاء الحائط على

 :قال فمه من نهادخا خروج وبعد

 بنات من الفتيات مغازلة حترفتاو  الدراسة تركت هل اليتيم أيها

 ؟حومتنا
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 لهم تجاوزنا عندو  سيرنا أكملناو  ظالغي من وجهه حمرا "لؤي "

 بل، أمثالك يحتجن ال الفتيات" فاطمة" بن يا :وقال جارتهيبس قذفه

 من خجلينت أال ..ألاخالق قليلة يا وأنتِّ  ..أمثالي ألاقوياء يملكهم

 ؟علنا الناس أمام السافل هذا محادثة

  ..الدنيئة ضحكاتهم !الحمقى هؤالء وأطلق

 وجهه في مرسوم غضب بركان رأيتو  مكانه في "لؤي " تجمد ..هنا

 ثم، عروقه في تسري  تحطيمهم في كبيرة رغبة كانت، يداه رتعشتاو 

 .نحوهم وركض البرق  بسرعة انطلق

 "..ألاوغاد ..أيها"

 القاسية اليسرى  بيده أمسكو  ..اأرضً  أهوته بلكمة ول ألا  لطم ثم

 ..بإحكام عنقه من "رامز" قميص

  ..البشع" رامز" وجه نحو صاروخية لكمات توجه اليمني يده و

 من أوتيا ما بكل يحاوالن ..آلاخران الشابان به تشبث ما سرعان و

 نحو الركالتو  اللكمات إليه موجهين، قبضته من" رامز" تسليك قوة

 ..ظهرهو  بطنه

 ..عنقه تكسر تكاد الحديدية قبضته تزال ال جدوى  بدون  لكن

  ..قميصه أسفل حتى بالدماء يسري  وأنفه
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 أبصرت حتى خائفتين بعينين حدث ما هول  إلى أحدق بقيت

  ستلا قد أحدهم
ً
 ألاسفل من" لؤي " ظهر في وغرزها، خلفه من اسكين

 .بقوة

 مكان وأمسك" امزر " وأفلت دوية صرخة "لؤي "  أطلق حينها

  ..ألالم قوة من يتعوج بدأ و ..الطعنة

  أحرك ولم !يتوقف قلبي كادو  صعقت
ً
 !مني تنهال والدموع  !اساكن

  !أصابتني عالية كهريائية صعقة كأن أرتجف وبدأت

 شجرة ورقة مثل ..امترنًح  فتساقط ؛بطنه على قوة بكل"رامز" ركله

 :رالشو  الحقد من بنظراتو  ..الرياح أسقطتها

 ؟اليوم أقتلك سوف؟نفسك تظن من الوغد أيها

  ..رحمة بدون  جسمه سائر على بالركالت عليه نهالواا و

 أردتو  ذلك أحتمل لم ،نحوهم مسرعة تانطلقو  نفس ي أتملك لم

 .بقوة بيدَي  بدفعهم هممتو  أرواحهم نتزاعا

  !كفى..كفى

 ؟أنفسكم من تخجلون  أال..؟واحد شخص على تترجلون  كلكم أنتم

  ..بغزارة تسري  دماؤهو  ذراعي بين "لؤي " حاملة ركبتيَ  على ثوتج
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 وأنا ..حجري و  يدي على ودماؤه !بقوة أصرخ بدأتو  ..أكثر دموعي و

 ..حلقي في جف الريقو  الخارج إلى يقفز يكاد بقوة ينبض قلبيو  مرتعبة

 ؟ساعدونا..! النجدة! النجدة

 الجيرانو  الصراخ وبدأ أخرى  ونافذة تفتح شارعنا من بنافذة إذاو  

  هرب فقد" رامز "أما يتجمعون 
ً
 .ألاوغاد رفاقه مع اخائف

 لم، بجانبه وأنا املستشفى نحو مسرعين سيارة في جيراننا حمله ثم

ا خائفة وحده ألالم يصارع تركه أستطع  في السبب كنت ألني جد 

  ..مصيبته

 ..كثيرة دماءً  فقد قدو  مستشفى إلى وصلنا

  ظهره الطعنة تخترق  لم الحظ سنلح بسرعة جرحه أسعفوا
َ

 إال

 قوة أبطلت سوداء جلدية سترة يترتدي كان ألنه قليلة سنتيمترات

 !بحياته دتو أل ، الطعنة

  قلبي رتاحا
ً

  ..لاصابة خطورة زوال على ياطمئنان بعد لسالمته قليال

  تاال ستعجالا  سرير على اممدودً " لؤي " كان
ً
 بضمادات املفوف

 بنظرات يرمقني شاحب ووجهه جسمه من ليالسف الجزء على بيضاء

 .حديدي كرس ي على جالسة بجانبه وأنا، حدث ملا متحسرة
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 سامحت ملا مكروه لك حصل لو، "لؤي " سالمتك على هلل الحمد

 .أبًدا نفس ي

 يقتل حتى"رامز" مع أتشاجر أن قدري  أن يبدو ..هذا تقولي ال

 حياتي في اًد أح أكره لم فأنا ؛ذنب أي أنت لك ليس ..آلاخر أحدنا

 ؟لها سيحصل ماذا بالخبر سمعت لو أمي على خائف أنا ..مثله

 في وتمنيت البشع الفتى رامز  وكرهت بالذنب إحساس إنتابني

 !منه جميعا ونرتاح ميتة شر  يموت أن نفس ي

 "فاطمة" خالتي على قلقة مثلك أنا

  سمعنا..وفجأة
ً
 ..الرواق في املمرضة يسأل اقوي   اصوت

 الخوفو  ،بسرعة تدخل أبصرتها التي" الفاطمة" لةالخا بها إذا

 ..بها نتواجد التي تاال ستعجالا  غرفة إلى يتملكها

  ؟بني يا لك فعلوا ماذا

 أخبروني لقد ..الشبان هؤالء تتجنب أن وتكراًرا مراًرا لك أقل ألم

 ؟صحيح هذا هل ؟بسكين طعنوك أنهم

 !بسيط جرح مجرد إنه ،أمي يا تخافي ال

 هذا سبب أني شكت كأنها غريبةو  ستثنائيةا بنظرات ناأ رمقتني ثم

  العراك
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 ؟ولدي يا الشر من الهروب تتعلم متى

 ؟تسمعني ولم مرة من أكثر كحذرت لقد

 ؟معك تقتلنيو  نفسك تقتل سوف

 ..أمه يد وأمسك "لؤي " عينا دمعت ثم

 ..وعدي أخلف لنو  شجار  آخر أنه أمي يا أعدك أنا

 !سامحيني وأرجوك

 هذا في تعمل التي" فاطمة"  الخالة يعرف فهو بالطبي دخل

 ..املستشفى

 !عليكم السالم

 !؟آلان ابني حال كيف! دكتور  يا السالم وعليك

 .آلان يرام ما على إنه

 الراحة إلى يحتاجو  كثيرة دماءً  فقد ولكنه خطيرة غير إصابة إنها

 !بسرعة سيتعافى هللا شاء وإن فقط الجيد ألاكلو الدائمة

 .الوحيد ابني فهذا دكتور  يا اشكرً 

 بدراستك هتماو  للخطر  نفسك تعرض وال املشاكل عن بتعدا وأنت

 ..أخرى  أعباءً  تحملها وال ..فقط والدتكو 
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  ..الطبيب خرج ثم

  قاسًيا"لؤي " مع كالمه كان
ً

 .الصمت والتزم وجهه مجهت فقد ..قليال

 لكن متخلقو  طيب فتى لؤي  أنو  السبب أنا أني يعلم ال فالطبيب

 .عكسه دائًما الظروف

 إعانة في منزلها إلى العودة في" فاطمة" خالتي ساعدت ذلك بعد

 .املش ي على" لؤي "

 والدَي  ألن بيتي إلى أعود أن أمرتني غرفته في سريره في وضعه بعد

 .الراهن الوقت في تصريفي أرادت كأنها ..تأخري  على يقلقانس

 كل تسترجع ذاكرتي تبدأ و "لؤي "  في كثيًرا فكرتو  أنم لم ليلتها

 .تارة أفرحو  تارة أحزن ، اليوم عصر من مضت لقطة

 تغيرت التي نظراتهاو  الشديد أمه خوفو  إصابته سبب ألني أحزن 

ا أفرح، و اليوم هذا ناحيتي من
 
 أنا أجلي من اليوم قاتل "لؤي " ألن حق

 .هأحبّ  مثلما يحبني أن قلبي صميم من أتمنىو 

 "الفتى لهذا يا"

 !اجم   احب   أحبهو  ..أعشقه إني

 ؟ال أم آلان يذكرني هل ترى  يا
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 ؟أخرى  فتاة يحب كان لو ماذا

  !اليمكن

  !يمكن ال

  ..وحدي أنا لي لؤي 

 ؟لي بحبه يعترف لم لذلك فقط مني خجول  أنه أظن

  ..لي هحبّ  على يدل أجلي من فعله ما كل

 بح في غارق  وقلبي ..راس ي داخل كثيرة أسئلة ..ساعدني إلهي يا آآه

  ..لؤي 

 ؟فيه يخبرني الذي اليوم تيأي متى
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 "لؤي "

 مستقرة غير البالد ظروف مازالتو  هلل الحمدو  عافيتي ستعدتا

 يف تفجيراتو  ،قتلى ،...القلب تخنق عناوين الجرائد على سوداء أخبار

 لكن. ..ألانواع بشتى تهديدات  ...،الساحل واليات في الجبال أعالي

 عودة أمل في مصالحهاو  أعمالها تباشر ناسالو  الحياة هي الحياة

 ...للبالد وألامن الكامل الاستقرار

 أحسن في ةألاخير  سنتي في ألاول  الشهر ذات من أيامي مضت

 أقض ي حيث أكتوبر  شهر  استقبال من مقربة على نحن وها أحوالها

 نفس ي أجهز املتحركة الصغيرة طاولتي علىو  غرفتي في أوقاتي مظمع

 يوفقني أن عس ى، القادم البكالوريا شهادة متحانا لخوض عزم بكل

 .حلمي أحققو  هللا

 بعد الراحة وخالل الثانوية في لي أسبوع آخر من ألاحد يوم في

ا كنت املرهقتين الفيزياء ساعتي
ً
 فناء أماميو  شجرة بجانب واقف

 .بصمت أراقب ألاصوات رتفاعا ومع بالطالب املزدحم الثانوية

 " !حدث غريب ش يء"

 ورقة بيدهاو  ومحجبة القامة قصيرة فتاة نحوي  تقدمت فقد

 " مليكة" صديقة أنها بعدها عرفتو  خجولة كانت مطوية

 .."لؤي " يا الخير صباح-
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  ..ىاسم حتى تعرف إنها

 ؟أساعدك كيف ..الخير صباح:لها فرددت

  ترددت
ً

 التي "مليكة" إلى ببصرها مشيحة بسرعة تتالتف ثم قليال

 هذه :قالت ثم تابتسم، بعيد من النظر  يناإل تسترق  خلفها كانت

  !تخصك فهي ؟تقبلها أن يمكن هل ..لك" مليكة" من رسالة

 ؟صديقتها مع وأرسلتها ؟هي بها تأتني لم ملاذا كثيًرا استغربت

 .قوله عليها صعب أمر بها الرسالة أن شككت

 انتابني ..مسرعة هي انصرفت ثم املطوية الورقة أمسكت

 :قرأتو  ..فتحتها الفضول 

  ..قلبي هواك من يا هذا كالمي تستغرب ال ..لؤي 

 بحروف قلبي داخل صورتك نسجتو  ..حبي شدة من لك كتبت

 ..ذهبية

 أنت كنت إن أدري  ال ..كسماب تنادي وروحي.. قلبي كل من أحبك

  !تحبني كذلك

 ..عروقي في يسري  أصبح حبك أن ..كياني أطياف في أعلمه ما لكن

  "كةملي"..لك تحياتي مع 
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 جيبي في وضعتهاو  الرسالة طويت كثيًرا "مليكة" كلمات فيَ  ثرؤ ت لم

 فأمامي !للحب وقت لدي ليس ؟الهراء هذاما  ..قسمي إلى نصرفتاو 

  ..ينتظرني حلمو  !صعبة شهادة

 فال عقلها من ألافكار هذه تزيح أن أقنعها سوف بها ئيلقا عند

  ..فقط لي صديقة مجرد هي كذلكو  !مناسب الوقت

 حول  ياعذامل في ةاملفضل لحصتي عمتسأ كنت بينما يومين بعد

حتى … اليوم ذلك عصر الفنانين أخبارو  جديدة جزائري  راي أغاني

 تخترق مسمعي بذهول.الرايوية الواقعة صيبة املسمعت 

خسارة  الراي الجزائري املشهور!نجم خسارة و  مصيبة القرن 

  "سني"الشاب حملك الراي ، ملك ألاغنية الجزائرية

 ..ا لكل عشاقه عبر جميع أقطاب الوطنمروعً و  اخبر جاء مفجعً 

 فأنا من عشاقه كمثل باقي الشباب ،أبًدالم أصدق ما سمعته 

ألرى فتيات  ،الخارج إلى مسرًعاهرولت  ..اصغارً و  اكبارً  الفتيات،و 

من تصرخن و  بكين بحرقةأخريات تو  تندبن على الطرق و  تصحن

 رجو  النافذاتو  أعالي الشرفات
ً

مجتمعين في و  ا مصدومينشبابً و  اال

 زوايا.. الكل 

تجهت االوقع املريب حيث  هذاوالياتها إثر و  هتزت كل الجزائر ا

 ، مقهى الحومة إلى مسرًعا
 
ا بأهوال من الغاش ي، كلهم وجدته مكتظ
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 خبر وفاته يستمعون إلىشاشة التلفاز  فيالبكاء و  يحدقون بالدموع

  املعجبينو  مدمرة للفنبرصاصة  مغدوراصورة حية عن مقتله و 

 ..أردته قتيالو 

 
ً
 في مدينته وهران.ا في دمائه بشارع رأينا ألاسطورة غارق

غتيل من طرف الجماعات املسلحة كغيره من أكما قيل أنه و 

امشاهير جزائريين آخرين.. و  فناني
ً
 أجمل أغانيه التي كبرنالنا  تارك

البيضا "و "غربةطال غيابك يا غزالي في ال"..عشقناهاو  عليها

 "بينهاو  اللي بيني"و "ما قدرت ننساك"و "بغيت نخطيها"و "نامور و م

الباس عمري "و "الشيرة لي نبغيها"و "مكتوبي هذاما تبكيش "و

  ..عاطفية كثيرة أخرى أغاني و  "الباس

 الذي أسعدنا لألبد ملك ألاغنية العاطفية ،رحل الشاب حسني

ا، الحساسةو  ةموسيقاه الرقيقو  أطربنا سنوات بحبهو 
ً
 حز  تارك

ً
ا ن

 و  بقوة فينا أثر من بعده ا جسيًم 
ً
 و  ا حرقةتارك

ً
 .. جميًعافي قلوبنا ا أمل

 متهاوي ألاوصالعدت للبيت حسني شقرون..  ،هللا يرحمك

 و 
ً
اا حزين  ألاخبار املريعة في وطنيو ألالم هذاأفكر ما بعد كل و  جد 

 الغالي.. 

 ..بعد تعد لم والدتي حتى

 "الباب طرق "
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  ..نحوه متجًها تنهضف

 ..ادةالع في الباب تطرق  وال !املفتاح تملك ولكنها ..والدتي هاأنّ  بد ال

 !؟ترى  يا يكون  من

 ..بمليكة تفاجأت الباب فتح وعند

 ..النور  مساء

 لست أني لها ألشرح متاحة فرصة أنها عرفت هناو  ..مليكة بك أهال

 ..الورقة تلك في كتبته الذي الهراء لذلك اجاهزً 

 
ً

 ..أحبها ال أنا ..أصال

 تفهمينني أنت ؟الدخول  يمكنك الو  مليكة يا موجودة ليست أمي

 ..بالتأكيد

  ؟هل سمعت خبر اليوم :و قالت بحزن 

للفن و  للوطنو  إنها خسارة عظيمة لنا، نعم :اقلت لها شاحبً 

 !كثيًرافأنا مستاء  ؛املوضوع هذاأقفلي  برحيله.. أرجوكِّ 

  "لؤي " يا نعم

 أرسلتني من أمي ألن بعد فيما لها سأعود :املغادرة عيةمد قالت ثم

  وهممت..سأرجع هنا دقيقة نتظرينيا لكن..إليها
ً
 جيب إلى امنطلق
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 منه الرسالة تلك أخرجتو  غرفتي نافذة في املعلق املدرس ي سروالي

 تارة رجليها أسفل ألارض إلىو  تارة إليَ  تنظر وهي ..إليها وعدت

ًدا عينياسم :بثبات قلت..أخرى   في كثيًرا تسرعت لقد "مليكة" يا جّيِّ

 من الحب في أفكر وال،مسؤوليةو  دراسة أمامي وأنا هذا كالمك

 بدراستك هتمياف نجيبة طالبة أنت أخرى  مرة تحرجيني ال فضلك

 ..الكالم هذا على صغيرة مازلتِّ  فأنت، أحسن

 لم هاكأنّ  ..وجهي في لابصار حتى تستطع ولم شفتيها زمتو  خجلت

  عتتوق
ّ
 يدي من بسرعة رسالتها خطفت..الكالم هذا يمن

 ..للغاية سيئ   بمزاج   غرفتي إلى عدتو  الباب أوصدت..تانطلقو 

ًدا أفهمه لم ..س يء شعور  انتابنيو    زالا م عقلي ،جّيِّ
ً
 بتعابير امتعلق

 !شديدة بإهانة أحست كأنها ،الخجولة وجهها

 ، املحرجة املواقف أحب ال فأنا 
ً

 لذنببا أحسست أني فضال

 .تجاهها

 ..أحسن هكذا لكن

  يدها في حاملة املستشفى من متعبة والدتي عادت
ّ
 فيها صغيرة ةقف

 .الخبزو  الخضر  بعض

 ..يدها وقبلت ..امبتسمً  وحضنتها ..أمي مرحًبا-

 ؟الثانوية من عدت متى "لؤي " عزيزي  مرحًبا-
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 من لي صديق مع غدائي وتناولت أمي يا فقط صباًحا درست اليوم

 العم عند السريعة توألاكال  الفول  مطعم في، يةالثانو 

ًدا تعرفه فهي..سوقنا في املشهور ..يوسف  عرفني من أول  هي كانت جّيِّ

 .به

 أمي تعمل كانت عندما صغري  منذ عنده نأكل وهي أنا كنت

  سأرتاح أنا أما أجل :التعب من بش يء قالت ..بالسوق 
ً

 أعدس ثم قليال

 .عشاءنا

 ؟عزيزي  يا لك أطهو أن تريد ماذا

 قلت، ألاوقات معظم في ألكلي حتى تهتم دائًما فهي أمي سؤال راقني

 يديك من اللذيذة املحاجب بعض لنا تحضري  أن أريد مسرًعا لها

  ..املباركتين

  ..محاجبها أعشق كم تعلم فهي ؛أمي فضحكت

 دروس بعض بمراجعة بدأتو  التلفاز  أغلقت زمنية فترة بعد

 بشوق  املحاجب أحوالو  أمي أحوال دوأتفق غرفتي في الرياضيات

 ..شديد بجوع أشعر فأنا ؛كبير

 الدموعو  جالسة وهي املطبخ مائدة فوق  البصل تقص أمي أرى 

 طاجين من منبعثة ألاجواء غشت الشحم رائحة، و عينيها من تنهمر
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 اللهم ..تعالى الرب عطايا أجمل إنها ألام هبة رائعة هي كم، الحديد

 .سواها أملك لم فأنا ،أمي لي أحفظ

 لجدتي زيارتنا عن ونتحدث املحاجب نأكل والدتيو  أنا تاجتمع

 لم فهي ،معها تسكن التي" نرجس" خالتيو  هي لتفقدها الجمعة يوم

 .بعد تتزوج

 ..نعم

 ،الفرحو  الحب يملؤها، القسنطينية العائلية املائدة هي هذه

 ،امطابخه روائح تحكي التي شوارعنا جواءأ يعبق عنوان والبساطة

 ..حكاياتو  حكايات

 أنا على حالي املعتاد مع الدراسة املكثفةو  الشهور و  مرت ألايام

في  أميومساعدة  ..الجهد الكبير حتى ساعات متأخرة من الليلو 

االشغل في السوق و  البيت
ً
 متحان البكالوريا بكل ثقةاجتزت ا.. أحيان

 وطني.. و  أميمساعدة و  أمل في تحقيق حلميو  حزمو 

  ..تحرقنا تكاد الشمسو  حار  الجو

 وطالبات طالب من كبير زدحاماو  ،خرجت قد النتيجة هي ها

 الرئيس ي الباب بجانب املعلقة النتائج الئحة أمام، الثانوي  الثالثة

 .شديدين خوفو  بلهفة نتائجهم يتفقدون ، التربوية للمؤسسة
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 في يفلحوا لم الذي الطالب لبعض القلبدمي ت حزينة دموع

 هذه، معناوياتهم يدعمون و  بحب يواسونهم آخرون طالب، و النجاح

 .الغالية مدينتي أوالد أخالق هي

 طالب من أخرى  زوايا في متفائلة ضحكاتو  كبيرة سعادةو  صراخ

 ..مشرق  بمستقبل يتفاءلون  النجاح حققوا

 ..نعم

  ..الحياة سنة هي هذه

ا دجيِّّ  درجة على حصلت   عائد، قلبي تخترق  تكاد والفرحة جد 

  أمامي أرى  ال نينأ حتى قصوى  بسرعة
َ

 في أمامي مرسوم منزلنا طريق إال

  ..مستقيم خط

 آلان هي أجلي من طويالو  كثيًرا تعبت التي ألمي الفرحة ألزف

 ق بالطر  عليه أنهلتو  الباب إلى وصلت، الجمر من أحر بشوق  تنتظرني

 حضن إلى أقفز وأنا بنفس ي أحس لم ،الفرحة من أطير أكاد فأنا، بقوة

 وجهها مرآة في فرحتي ستانعكو  الباب فتح عند ضتانتف التي يأم

 ؟لؤي  يا نجحت هل لي تقول  مبتسمة هيو  نجاحي منها عرفت التي

 "أمي الغالية يا نعم .نعم."
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ا جيد بدرجةو   بفضل كله هذا..ويدها أمي جبين قبلت ..جد 

 قالتو  قلبها أعماق منو  بقوة زغردت..الحبيبة أمي يا لي دعواتك

 فرحة نلت و..كثيًرا تعبت فقد نجاحك على بني يا هلل الحمد :بسخاء

 .تعبك

 .."وليدي يا قلبك يفرح هللا"

 دون  أخرى  مرة قلبها قاعمأ من ساخنة زغاريد والدتي وأطلقت

 جيراننا نساء بعدها هّمت، و بتهاجالا و الفرحة نفس ي في بعثت ،انقطاع

 يضعون  اريًس ع غدوت كأني نفس ي تخيلت ،يزغردنو  ..نجاحي نيبارك

 يأّم  نظراتو  شعوري وصف أستطيع ال..عرسه ليلة في الحنة له

 فقد ،جاحيبن يهنئنني هّن و  جاراتنا وسط بسعادة ترمقني التي الذهبية

  ..بي ظنها حسن عند كنتو  كثيًرا أسعدتها

  إلى خروجي عند و
ّ

 من قائلين الحومة من رجالو  فتيان ارعالش

  قريبو  بعيد

 "!لؤي  يا الباك كل مبارك"

 :ود بكل عليهم دأر  وأنا تغمرني الفرحة

 !فيكم يبارك هللا
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 1995 /يوليو /12

 مساءً 21:00 الساعة نهاإ

 بثالث أمي يصغر الذي "الرحمن عبد" خالي مع اجالًس  كنت

 .الكرماء الريف أهل من هو، سنوات

 العشاء تعد التي" لطيفة" الخالة زوجتهو  صغيرة مزرعة صاحب

 للمدينة تهمازيار و  بالريف يقطنون ، "صوفيا"و "هدى" بناتهاو  أمي مع

  نشرب الصغير  صالوننا في نااجتمع ذلك بعد..معدودة
ّ

 ايالش

 .الخضرو  الخروف بلحم كسكس ي، العشاء ناتناول بعدما نتحدثو 

 :خالي لي قال

 ؟البكالوريا في نجاحك بعد تدرس أن رتقرّ  ماذا ختيأ بن يا أخبرني

 خالي يا العسكرية باألكاديمية لتحاقالا قررت لقد :ثقةو  بعزم قلت

 .املخصص ختبارالا  في نجحت ذاإ

 .التامة بموافقته دعمنيو  اري يّ ختاب خالي أعجب

  :اراضيً  برأسه أومأ بعدما قال

 رجل آلان أصبحت أنتو  طويل مشوارهاو  متعبة فالجامعات نعم-

 .أمك لتعينو  عليك يعتمد الذي البيت
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 أزمة من لخوفها انظرً  ،خياري  هايعجب لم من بعصبية أمي تدخلت

 نع الكثيرة ألاقوال تلكو  ..بالدنا جبال في عالقة تزال ال التي لارهاب

 من مصممة أنها لي فبدى ..ألامن أفراد حق في اهيرتكبو  التي املجازر 

 :قائلة عينيها نظرات

  .."لؤي  "يا ال

 مج تختارو  بالكلية تدرس أن يجب-
ً

 فأنا ،به خصصتتو  اعلمي   اال

 ..هذا قرارك على موافقة غير

 في املجال لي تترك لمو  أحالمي أكبر عارضت يأمّ  ألن ..حزنت

 بيني وقفتف كذلك هي مساعدتها، و وبالدي وطني وخدمة تحقيقه

  عندنا خالي عائلة مكثت ..حائلة هدفي وبين
ّ
 واهمّ و  الغد يوم عصر ىحت

 ألاكاديمية في القبول  ختباراتا أيام وصلت لقد مزرعتهم إلى عائدين

 تحبني هاأنّ  أدرك فأنا ،سرعة بأقص ى أمي إقناع عليَ  يجبو  العسكرية

 عليه سهرت الذي حلمي إلى نطلقأ تتركني، و قرارها عن تتراجع سوفو 

 كثيرة أمور  في تفكر أنها أظنو  سريرها على متكئةكانت .طويلة سنوات

 لىعارضاه اراجيً  إليها ونظرت ..بجانبها جلست ...هي ما أعلم ال

 .ي اختيار 

 ؟أمي يا تفكرين ماذا في :بلطف لها قلت

 :قالت ثم بجسمها عتدلتاو  بحرقة إليَ  نظرت
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 !املوت طريق إلى اذاهبً  كذلك هو يتركني سوف الذي ابني في أفكر-

 ،رضاهاطالًبا  امتوددً  رأسها على انبحن قبلتهاو  يدها أمسكت ثم

  !أمي يا هذا تقولي ال :ألالم من بش يء قلت

 !قدرو  قضاء املوت، عمر ناقص يموت منا أحد فال، هللا يدوّح 

ًدا تعلمينو  العارفين دةسيّ  وأنت  حلمي ألجل تعبتو  سهرت كم جّيِّ

 !منه تحرميني ال أمي يا أرجوك، أجلي من أيًضا أنتِّ تعبتِّ  كم، و هذا

 .مساعدتك من تحرميني وال

 ركتأدو  الجنون  حد عليَ  حنون  قلبها لكن حيالي باألس ى أمي شعرت

 ،بالحزن  أنا شعرت كما، نفس ي على عتمادياو  لوطني حبيو  قناعتي

 ببشرى  ليستو  عليَ  صعبة طريق أنها دت.اعتقأتركها سوف ينألن

  أكون  ألن الكبير حبي اسانعك عينيَ  في أبصرت.خير
ً

 أبطال من بطال

 من ..بصعوبة وافقت..كثير كالمو  مرير  جهد بعد، العزيزة البالد هذه

 في نسانةإ غلىأ فهي ،عني رضاها طلبتو  بقوة نتهاحض فرحتي شدة

 ..حياتي

  ..املوعود اليوم جاء

 تيبازة بوالية شرشال مدينة إلى املسافرة الحافلة في منطلق أنا ها

ا
ً
 السويقة، منطقتيو  شارعيو  ،قسنطينة املحبوبة مدينتي يائور  تارك

https://jadidpdf.com



107 
 

ا
ً
 ،اإربً  قلبي قطعت بنظرات عنيتودّ  ،عينيها في الدموعو  حزينة أمي تارك

  لو تمنيت
ّ
 .أبًدا رقهااأف وال ألضمها إليها عودأ يأن

 بعد،ختبارالا  في بالنجاح أمل وكلي به بأس ال املشاركين عدد كان

  الذي ألاكاديمية طبيب على مرورنا
ّ
 دوري أتى الصحية حالتنا دتفق

 الشرف عديم عراك لي سببه الذي ظهري  أسفل الجرح ذلك رأى قدو 

ًدا يتحسسه بدأ حيث" رامز"  جّيِّ

  صابةلا  هذه تكون  لو كثيًرا خفت أنا أما
ً

  هدفي وبين ببني حائال

 ؟صابةالا  هذه سبب ما :الطبيب تكلم

  مضطرب أناو  فأجبته
ً

 الشارع في له تعرضت صغير حادث إنه :قليال

ني لكن ..الكذب أحّب  ال عادة أنا ..حاد حديدي عمود على سقوطي إثر

 محرّ مباشرة  عينيي في الطبيب نظر !امجبر  كنت
ً
 لم كأنه، رأسه اك

 كانتل بعمق ظاهرة لاصابة تكن لم حظي لحسن ،كذبتي يستسغ

 .قبولي عدم في سبب

  إلى مباشرة نتقلناا
ّ
 عقولنا سالمة تفقد الذي النفس ي بيبالط

 .فلسفيةو  قليلة بأسئلة

 لنجري ، لألكاديمية تابعة دراسية أقسام إلى نتقلناا ذلك بعد

 ..اللغاتو  العلمية املواد في اتاختبار 
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 .ألاخير ختبارالا  سوى  يبق   ولم

  أرعبتنا، للمؤسسة تابعة كبيرة رياضية ساحة إلى توجهنا 
ً

 قليال

 قتاليةو  رياضة أنظمة من تمتلكه امل،تجهيزها قمةو  لكبرها

  في يئاملبد نااختبار  تمثل،متعددة
ّ
 لدى البدنية اللياقة من أكدالت

 .الحواجز على القفزو  الطويل القفزو  الجري  في، ألافراد

 الناجحين املشاركين ضمن من وكنت كلها فيها نجحت هلل الحمد

 نحن بتنظيمنا العسكريين بعض قام ..كلهم الراسبين تسريح بعد،و 

  املشاركين
ّ
 !ساعة نصف تقريًبا نتظرنااو  صفوف شكل على اجحينالن

 لينمسؤو و  كبار  ضباط أنهم يبدو ،عسكريين ثالثة أمامنا متقّد 

 ..معنا التكلم في منهم ضابط بدأو 

 ساد شرسة وجه مالمحب، طويلين شاربين ذو القامة طويل ابطض

 مصطفين الحارقة الشمس أشعة تحت واقفين ءألارجا السكون 

  :العميقة كلماته نسمع، منا يتصبب العرق و  منظمينو 

 التأهيلو  التكوين في رغبة ملؤسستنا تقدمتم لقد املشاركون  أيها

 ؟السهل باألمر ليس هذاو  الوطني جيشنا في باطاض حوالتصبو 

  هنا نحن 
ُ
 لن

 
 ّوِّ ك

 
 أبطو  مقاتلين ن

ً
 ليكونوا املحترفة الدرجة من اال

 أبطالو  املستقبل باطض أنتم نكونكم..قوته عمادو  الوطن مفخرة

 .الشرسةو  الصعبة املهمات في عليكم عتمادولال  د.الغ
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ا مرتفًعا صوته كان   جد 
ّ
 القاسية نظراتهو ته واقفا تحت مظل

 عليكم يجب لذا.. تخترقنا تكاد الوقت نفس في املحفزةو  نحونا املبصرة

ًدا أنفسكم تجهيز  خاصةو  الصرامةو  نضباطالا  بروح التحليو  جّيِّ

  .تدريبكم على املشرفينو  مرؤسائكو  مزمالئك مع ..ألاخالق

 على الاعتماد و،شعبكمو  وطنكم خدمة أجل من هنا اليوم أنتم

 ستبدأ الغد يوم ومن لذلكو  ،التكوينو  املهارات كتساباو  مأنفسك

 جاتبدر  افكري  و  اعلمي  و  اقتالي   تكوينكم سيتمو  عبةالصّ  التدريب فترة

 ليسانس شهادة ونيل للتخرج، سنوات أربع مدار على عالية

 .نواعهاأ بمختلف العسكرية مهامكم ءوبد،ابطض

  كالمه يزدني لم
َ

 مامألا  إلى اقدمً  املض ي في ةرهيب طاقةو  تحفيًزا إال

 .رجعة دون 

  يقف سوف ش يء وال  التحديات، أحب فأنا
ً
 هدفي أمامو  أمامي اعائق

 .لوطني حبيو 

  يوًما كان
 
اا شاق

 
 إلى تقسيمنا بعد و،فيه كثيًرا تعبتقد و  حق

 وجبة تناولنا ،تدريبنا على املشرفين العسكريين قبل من فصائل

 النوم غرف إلى ،ثم توجهناعلينا املسؤولين إشراف تحت، العشاء

 …كبير إرهاق تحت

**** 
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ّ
 تمّد  حيث القاس ي التدريب من العشرونو  الخامس اليوم هإن

 شائكة أسالك تحت زحف، حارق  يوم في الذهبية ألسنتها الشمس

 على دقيق تدريب، املوت ساللم من قفزو  نبطاحاو  النيران تحتو 

 .السالح أنواع بشتى النارية الطلقات

 متعددةو  متنوعة قتالية حركات، املنخفضاتو  املرتفعات في جري 

 بدلنا، بسرعة الدقائق عبور  نتمنى كنا، ألاحيان بعض خطرةو 

 :ألاعماق من خارج دوي  نشيدنا الترابو  العرق  في غارقة العسكرية

 الحامي وأنا ..بدني مالي ..نفس ي روحي ..الثمن غالي ..وطني وطني"

 "..الزمن لاو ط احر   لتظل.. املحن في لك

 وبالكاد، امسالّد  الليل من متأخرة ساعات حتى يصل التدريب كان

 الرنين يرثأ يأتي حتى سويعات بضع املتعبةو  املرهقة أجسادنا نريح

 .الفائتة ألايام كسائر جديد فجر بخيوط ينبؤ الذي

 الفطور و  التدريب لنبدأ ؛الرابعة الساعة على الصباحي نهوضنا 

 القامة قصير، شرس مدرب "دحمان" :أول  بالرقي مسؤولنا تحت

 ما على راض   غير رؤيتهو  الوطن بحب تلتهبان عيناه، قوية بنية ذوو 

  جهد من مناهقّد 
ّ

 .الرعب أنفسنا في تبث

 ومهما رهيبة بطاقة يشحننا بقوة وجوهنا في يصرخ صوته أما

 أو للخوف مجال لديك فليس، أمامه قاسية عثرةو  صعوبة واجهتك
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 العسكري  هذا يد تحت عانيناه ما من بالرغم، أمامه ألالم عن التعبير

  ،ألاولية التعسكرو  التدريب فترة في
َ

 كل في الكامل الفضل له أن إال

 .الصرامةو  نضباطالا و الشجاعة قمة في وأصبحنا ماتعلمناه

 القتالية دروسنا بمباشرة وبدأنا ألاولية التدريب أيام مرت

 .عديدة تاال مج في مختصين ضباط إشراف تحت الفكريةو  العلميةو 

  علي تمر ليلة كل
َ

 دوني من أحوالهاو  أمي في التفكير  في هممتو  إال

 .الكبير شوقها قلبي إلى نساباو 

  كثيًرا! لها اشتقت لقد

 ؟ترى  يا آلان تفعل ماذا

 ؟أحوالها هي كيف

 !أكيد..؟تذكرتني كلما غرفتها في تبكي هل

 فارغب مني خبرآ أو قدومي تنتظرو  ًراكثي بي تفكر هانّ أ اّيًد ج أعلم أنا

  ّيا شعور ال   دموعي تنهالو  ،كثيًرا لها اشتقت الصبر 
ّ
 هاحنان تذكرت ماكل

 .مرة آخر لي توديعهاو 

 ليقوموا أهالينا إلى رسائل بكتابة أخبرونا يوم كثيًرا فرحت

 نكا لوو  ،عليَ  تتزاحم الكلمات كانت، التالي اليوم في إليهمبإيصالها 

 عن وأخبرها ،معي ماحدث كّل  لها أروي اكتابً  لها لكتبت كيمل الوقت

 ..حنينيو  شوقي مدى
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 :رسالتي كتبتو  

  ..السالمو  التحية بعد

 ..كثيًرا لك اشتقت لقد ؟أحوالك كيف الغالية والدتي

 حضنكو  حديثك إلى اشتقت، ضحكاتكو  اتكابتسام إلى اشتقت

 حزينة تركتكو  عليك قسوت إنو  الحبيبة أمي يا سامحيني، الدافي

 أمسحو  آالمك ألخفف النجاحو  بالتفوق  حلمت لطاملا، رجوعي تترقبين

 فقد، حيلة باليد ليس وحيدة تركتك ألني ،عذرينياف عينيك من الدمع

  ددير  ال قلبي لكن ،عنك بعيًدا أكون  أن هللا قدر شاء
َ

 ،كاسم إال

ًدا أعلم ..عقلي تغادر ال صورتكو   الخير  لي تتمنينو  تحبينني أنك جّيِّ

 تربيتكو  الظروف كل في رجل بنكاف؛ عليَ  تقلقي ال بخير أنا، الفالحو 

 .القيمو  ألاخالق روح داخلي بث من فأنت، ألاصيلة

ًدا بنفسك هتميا   ..لي دعواتك تنس ي الو  جّيِّ

 .أمي يا حبكأ

 ..لؤي  بنكا ..تحياتي مع 
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 "مليكة"

  1996 /يجانف/7

 مسرعين هموا البعض لعصرا بسوق  وأنا بغزارة تتساقط ألامطار

 روعة يراقبون  امللساء الجدران تحت يختبئ آلاخر البعضو  بيوتهم إلى

ا سلعهم تغطية في منهمكون  الباعة و، املطر هطول 
ً
 التلف من خوف

 .املحالت إلى يدخلونها وآخرون

 ابو  طماطمو  بصل الخضر بعض شتريتا
َ

 لحم من كيلوو  ءزال

  ..ةاملنعش التوابل بعض كذلكو  الدجاج

 مغادرة فبعد، "فاطمة" الخالة متطلبات ،بلميأل  ليست إنها

 أراعي، انقطاع دون  دائًما أزورها، العسكرية ألاكاديمية إلى "لؤي "

 تدهورت الصحية حالتهاف ..املنزل  عمالأ في أساعدهاو  حتياجاتهاا

 
ً

 هوو  واحد ليوم حتى بعده على تعتد لم فهي ؛"لؤي " مغادرة بعد قليال

 .أشهر ستة قرابة عنا غائب آلان

 
ّ
  بحرقة بكتو ، فيها كثيًرا غيابه رأث

ّ
 عليَ  تقصّ و  عنه تكلمت ماكل

 حياتها في شخص وأغلى، عينيها نور  أنه دائًما تخبرني، له الكبير حبها

 .قلبها خفقان سبب هو بل

 يأمّ  من ذنلا  أخذ بعد ذلكو  "لؤي " غرفة في املاضية الليلة نمت

 
ّ
 وسادتهو  سريره على املتواصل تفكيرال عانيت بعدما ..بعبالط
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 خالتي في يؤثر  لم فغيابه، غطائه في الطيبة رائحته أشم، الطرية

 لحظة كل إلى شتقتوا له كثيًرا اشتقت كذلك أنا فقط" فاطمة"

، "فاطمة"خالتي إلى رسالته تذكرت كلما كثيًرا أحزن ، و معه قضيتها

 .ةتحي أو شتياقا بكلمة حتى فيها أنا يأتني لم التي

 فالدموع، لها الرسالة قراءة بعد "فاطمة" خالتيجل أل  وحزنت

 ال التي الطيبة رأةامل هذه وحضنت الشالل مثل خديها على تنهال كانت

  تملك
ّ
  الحياة في احظ

ً
  ،ابتات

ً
 اكثيرً  وعانت عزيزهاو  زوجها فقدت فأوال

 ثم، امكرمً و  امعزًز  ليعيش ضحتو  بنهاا أجل من تتزوج ولم فراقه بعد

 .كالصاعقة عليها بنهاا فراق دور  أتى

 أني أخبرتهاو  تواسيها طيبة بكلمات عليها أغدقت ثم عليها وطبطبت 

 ال" لؤي " ألن يعذبني قلبي أن مع، كثيًرا أحبها أنيو  ابنتها كذلك أنا

 أقوى  مل لكني نسيانه مراًرا وحاولت، أقل حتى أو له حبي قدر يحبني

 .ذلك على

 ؟له كبيرال حبي سبب ماهو أعلم وال

 أحوال بتفقد فكرت، اليوم ذلك عشية الثانوية من عدت عندما

 نبرتهاو  مستاءة املطبخ في فوجدتها العادة مثل" فاطمة" خالتي

 الباب على طرقات توالت حتى أكلمها بجانبها جلست، متهششة

 .سريعة
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 ..فتحتو  ذهبت

 !رأيت ملا وقتها وصدمت

 الباب؟ على كان من لنرى 

 " لؤي  إنه"

  شكله تغير
ً

  زدادا أنه لي ابد قليال
ً

 تسريحة تغيرتو  ،احجمً و  طوال

 وقفدائًما،  الطويلو  ألاملس شعره رؤية على متعودة فأنا ،شعره

 .رجله بجانب ألارض على حقيبتهو  لهوفةو  مبتسمة بنظرات يرمقني

  تلعثمت
ً

 :وجهي على بادية الكبيرة والفرحة قلت ثم قليال

 أ"
ً

 " !متكسال  على هلل الحمد لؤي  هال

 :قال

 " مليكة" يا يسلمك هللا"

 املطبخ نحو مسرعة البرق  مثل تانطلق حتى بنفس ي أدري  ال و

 لها أترك أن دون  حتىو  شغفو  بشوق  قائلة "فاطمة" الخالة ألفرح

 :بالباب من لتسألني املجال

 ..عاد لقد ..لؤي  إنه ..فاطمة خالةفاطمة..  خالة
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 البطاطا بحبة ألقت حتى لساني على "لؤي " اسم ذكر جاء إن ما و

 مسحت بعدماو  ،جبارة بسرعة أمامها الذي املاء وعاء فى السكينو 

 نهضت، تلبسها التي الزرقاء "الڨندورة" أطراف على املياه بقايا بعض

 بعيد من املياه واد وأبصرت حلقها جف جبلية فرس مثل مكانها من

 :وجهها تعابير مألت السعادةو  تقول  نحوي  بسرعة منطلقة

ا مليكة؟ح
 
 ق

 ؟معك يدخل لم ملاذا هو أين 

 أمامها رأته حتى إجابتها فرصة لي تتيح أن حتى دون  تجاوزتني إن وما

 يديها يقبلو  بقوة يحضنها إليها هم، و بالدموع مغرورقة عيناهو  يبتسم

 ..قلبي قطعت بحرقة وجهه في تنظرو  يده تقبل هيو  جبينهاو 

 من ينساب والدمع لحظتها نفس ي أعِّ  لم القلوب، يأسر امشهًد  كان

 ..أخيًرا" لؤي " لعودة فرحةو  مبتسمة أمسحهما أناو  عينيَ 

 " أتوقعه لم حد وإلى "

 صرهبخ ملتفة يدهاو  بجانبها واقف هوو  فاطمة خالتي له قالت

 :عينيها من الدمع تمسح ألاخرى  يدهاو 

https://jadidpdf.com



117 
 

  لترتاح بالصالون  لنجلس هيا
ً

 يا الطريق من متعب فأنت ،قليال

 حبات بعض معك أجلبي القهوة لنا حضري  :قائلة أنا تنيأمر ، و ولدي

 .مكانه تعرفين أنت الكاتو

 لم معه الحديثو  "لؤي " لرؤية متشوقة فأنا ،بسرعة طلبها نفذت

 قلبي في بثت عبارة لي قال غرفته إلى ذهابه قبلو  معنا كالمه يطل

 :السرور

 تقضينو  تساعدينها أنك أخبرتني لقد، و كثيًرا بأمي تهتمين أنك يبدو

 "مليكةيا " كثيًرا لك ممتن أناو  حاجاتها لها

 :خجولة بنبرةو  مبتسمة عليه فرددت

 .كثيًرا أحبها أناو  أمك ما هيمثل أمي فهي واجب على شكر ال

 اتهاابتسامب علي ألقتو  فاطمة خالتي أعجب الطريف ردي أن أظن

 :قالتو  السمحة

 كنت ماذا افلواله، غيابك في معي فعلت ماذا بني يا تتوقع لن

 ؟فعلسأ

 في وتساعدني، الحمى عليَ  شتدتوا مرضت حين كثيًرا بي عتنتا 

  !بنةالا  ونعمة صالحة فتاة نهاإ، غيابي في حتى له تهتمو  البيت أعمال
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 رتشفتاو  وجهي حمروا، علي املغدق خالتي اطراء من كثيًرا خجلت

 .تجاهي املحدقة نظاراتهما تحت ضطراباب قهوتي

 مقلية بطاطا وهي ،"لؤي " مع املطبخ في العشاء وجبةل تناولنا بعد

 أكل "لؤي " ألن فرحتو  خالتي بمساعدة أنا أعددته الذي ألارز  طبقو 

 ألاجواء تسود السعادة كانت، به إعجابه امبديً  ممتلئين صحنين منه

 مع الطرف بعضو  ألاكاديمية في مشواره عن لنا ،"لؤي " حكايات تحت

 إلى يوصلني أن خالتي أمرته الثامنة اعةالس تمام فيو هناك أصدقائه

ا بيتنا
ً
 !متأخر فالوقت ؛علي خوف

 من منه أعتدها لم إعجاب نبرةو  بحنية الطريق في معي يتحّدث كان

 ..حركة كلو  كلمة كل ملأأت واحد آن في..قلبيو  بأذني له أصغيت ..قبل

 قلبي إلى وتسربت الدقائق تلك في إنسانة أسعد كنت منه اطراء وكل

 ردهة إلى الوصول  من مقربة في، ويحبني بدأ أنه أمل في النور  اشاتفر 

 !تتعالى ألاصوات سمعنا حتى منزلنا

 .أبي يخرجو  ينفتح ببابنا إذاو  دقائق

 كان أنه يبدو، ألاوردة متورم الوجه وعابس الحاجبين مقطب كان

 .والدتي مع يتشاجر

 سلمو  وجهه على ةابتسام رسمت حتى بجانبي  "لؤي " بصر أ إن ما

  !يحبه ال ومن .."لؤي "يحب فهو باألحضان عليه
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  شخص فهو
ّ
 إلى كذلك ويدعوه، عالية أخالق ذوو  محترمو  ابجذ

 .منزلنا داخل القهوة حتساءا

 في ختصرا الذي والدي مع الصغير حديثه بعدو  أبى" لؤي " لكن

 .أدراجه إلى اعائًد  انطلق، بعضهما على طمئنانالا و التحيات تبادل

 ..معنا لؤي  تواجد على أيام أربعة مرت
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 2004/مارس/ 21

 "كيندة"

  !جديد من عدت قد ها

 حياتي يدخل كيفو  ؟"لؤي " ألتقي متى ستسألونني أنكم أعلم أنا

 ؟ايغيرهو 

  !حصل ما حصل الذي وليت !لتقيتها ما ليتني يا و

 الهواءو  مشرقةو  بديعة مدينتي أجواء الربيع عطلة في آلان نحن

 سرائر نقاء تعكس السماءو  تغرد الطيور ،الزكية الربيع بروائح أشبع

 هذا في حالنا هو كما الحية الطبيعة وفق يجري  ش يء كل، الخلق

 .الالمع الربيعي اليوم

ا نقوم الترفيهية عائلتي لبرامج وفقا
ً
 املدينة سهوب إلى بنزه أحيان

 تحت القلب تبهج التي الخالبة املناظر بروعة نستمتع، جبالهاو 

 الربيع هو ها،نشاطنا لتجديدو  الشذية الروائحو  العليل النسيم

 أطيب أنفسنا فيا زارعً ، املعتادة املوسمية حلته في جديد من ينبعث

  .ألاحاسيس أرق و  ألاحالم

  !اممتعً  هذا كان لكم و

https://jadidpdf.com



122 
 

 لكي خلقت التي السماء عرض في الطيور  تلك إلى رناابأبص نشيح

  الطبيعة تزيد، و البشر قلوب في الفرحو  بتهاجالا  تشيع
ً

 نبصرها جماال

 ..لنا مكتثرة غير طليقة حرة هيو  بغبط

 أحاديث السنوات الثالث قرابة لبدر خطبتي على مضت ..

  !مجهول  ملستقبل تخطيط، و روتينية ميةاغر  مواعيدو  ملتقياتو 

 طريقه ليس فطريقي!نظراته تعنيني تعد لمو  كلماته تعنيني تعد لم

  !يبتغيه قلبي بات الذي ما أيقنت لقد ..إذن !حلمه غير أصبح حلميو 

 وقد بيننا كان الذي العهد ذلك نقض ىا لقد التغيير من البد صار و

ا يحزنني ماو  عثرته إلى الناجح املستقبل توهم بي ذهب
 
 واقفة أني حق

 الحقيقي إحساس ي جرفت دنية سهوة في ضطجعأو  منكبة أمامه

  .بالحياة

 خدي تحت الوسادة بليونة أشعر، و سريري  على ممددة أنا و

 مغمضة قمت ..سعادةو  براحة الواسع الفراش دفء أتحسسو 

  انفًس  أخذت، النوم من أستفيق أنا، و تابتسم..العينين
ً
 اعميق

 حلم كان كمو  !امريًح  النوم كان كم.أملو  رتياحا آهة مع أطلقتهو 

ا ةالبارح  وقعت،الوجه مبتهجةو  مبتسمة أنا، و ببطء عيني فتحت !نقي 

 وهي ..عريضة ةابتسامبمحّدقة فّي  فيروز  أمي وجه مباشرةعلى أنظاري 
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 الرفيعة الشمس وخيوط البلسمينة أصيص أشد إلى الستائر تزيح

  ..جميلو  مشرق  بيوم متفائلة ..جفني تخترق و  نافذتي تخترق 

 الطاولة على موجود فطورك..كثيًرا متِّ ن لقد !قومي عزيزتي يا هيا-

 ..املطبخ في

 كنت فقد ،أسنانيو  وجهي غسل بعد املطبخ نحو متجهة نهضت

ا جائعة   !جد 

 شرائحو  الساخن الحليبو  بالعسل املغمسة والدتي فطائر وجدت

 .بأكلي بدأت ..الشهية الجبن

 تترشفو  إلي تنظر، و جواري ب كرس ي على تجلس حفصة العمة كانت

  .ابتهاجب لقهوةا كوب

ا نخرج مدة منذ ترنا لم فهي ؟بدر مع أحوالي كيف سألتني  أو، سوي 

 رضائي وراء يسعىو  ألمري  يهتمو  قط معي يقصر لم هو كثيًرا نتكلم

ا مواعيده أتحاش ى أصبحت التي أنادائًما و 
ً
 كبير بسكون  أشعرو  أحيان

 .معي كثيًرا أظلمه أني أحسو  تجاهه قلبي في

، وجهي من السعادةو  ةبتسامالا  زالتو  املفاجئ لقلقا عترانيا قد و

 :وقلت

 حال أحسن على إنها-

https://jadidpdf.com



124 
 

 :قالتو  تهاابتسام زادتو  رأسها حفصة عمتي هزت

 شاب فهو، بدر مع رائعة أسرة تكونيو  سعيدة تكوني أن أتمنى -

 .عليه يعتمدو  ذكيو  محترم

 ...حفصة العمة بكالم راضية فطوري إكمال في انخرطت ثم

 حتى فطوري إكمال بعد املطبخ طاولة نظفتو  قعديم عن نهضت

 في أبي موجودين غير العائلة أفراد فبقية ،الباب جرس رنين سمعنا

 ناحية أقبلت "وداد" عمتي لزيارة ذهبا نجوى و  بدر و  كعادته مكتبه

 علي التحية إلقاء بعد يدخالن نجوى و  بدر  بهما إذاو  فتحتو  الباب

 سريرة ضحكات تحت دالنايتجو 

 يحبه الذي املطعم في رومانس ي عشاء" ببدر" يل تودد لليلةا تلك

 ستأحسو  متعبة كنت أني من بالرغم للغاية مهم موضوع اقتراح بغية

ني  بخمول 
ّ
 سّد  فقد معه الخروج على أوافق لم ليتني ...وافقتلكن

  ...قضمة أول  من ييتينفس

  الزواج بتعجيل عرض-

 ؟الصيف هذا في زواجي فكرة تحمل أستطع لم 

ا غامض بدر أن لكم قلت لقد ا اأناني   اوبد جد   عليَ  قراره طرح في جد 

من  بركانو  نفس ي لكاتم على أقدر لم !ألانسب الحل أنه بقولهو 

  .نييعتر ي غضب
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 في حديثنا نؤجل أن منه وطلبت املكان مغادرة أريد أنني أخبرته

  ،املنزل  إلى نعود حتى املوضوع هذا
ّ
 بعدما عةمسر  غادرته ..أبى هلكن

  من امنزعًج  هناك تركتهو  يظيغ شتدا
ّ
 أبي سيارة صعدت يتصرف

  وأنا بسرعة بها تانطلقو 
ّ
 خالي على ألامر يطرح سوف "بدر" بأن رأفك

 كما زواجه عليَ  سيفرض أنهو  معارضتهما أستطيع ال وأنا زوجتهو 

 ..خطوبته قبل من عليَ  فرض

 بعض طويال أمامي الطريق كانو  بقوة السرعة مزود على ضغطت

 أفقية طريق تليها توقف بإشارة ينتهي السيارات من خال شبهو  الش يء

  للدوران
ً
 شم أو ايمين

ً
 .اال

 ةألاخير  خيوطهاو  الشمس غروب مع أمامي يتالش ى ش يء كل كان

ي
ّ
 املباني واجهات على احمرارها وانعكس سيارتي زجاج من تسللت الت

  الّرؤية حجبتف
ّ
  يعن

ً
 .قليال

 و  الزواج ستعجالاو  "بدر" بين مشتت عقلي
ّ
 حمام، و حلميو  يتيكل

  .عروقي في يسري  الغضب بركان من

 ألامامي الزجاج أعلى من الشمس حاجبة بإنزال بادرت وعندما

 شم للدوران وتهيأت للسيارة
ً

 التوقف إلشارة اهتمام أي إعارة دون  اال

 بسرعة طريقي تشق بيضاء سيارة أمامي ظهرت، تجاوزتها التي

  .إرادية وال سريعة ةعاديةوبحرك
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 التي السيارة إطارات ،فصاحت قوة بكل الفرامل على ضغطت

  أفزعت
ً

 برأسه سائقها لتفاتا بعدو  الرصيف على املارين من قليال

 .ش يء فعل عن عاجزا عينيه فتح قدو  نحوي 

 من قلبي توقف أن كادت قوية خبطة محدثة بها طدمتصا

اس و  ،الخوف
ّ
فوا ملراقبتناهلع الن

ّ
 امترً  بخبطتي سيارته ُجّرت، توق

 ..هناكو  هنا يتناثر املتحطم الزجاجو  ألاقل على

 رفعت السيارتين سكون  مع ،الّسيارات هاتمنبّ  أصوات تعالتو 

 أوصالي وتهاوت قواي تالشت وقد ،السيارة بمقود رتطامها بعد رأس ي

 رؤية من خوفي لشدة فمي على ألضعها يدي رفع عتاستط وبالكاد

  ألالم. فرط من مكانه في ر كوّ ت الذي سائقها

  و
ً
 لحسن بعجب ينتبصران الكبيرتين عايناهو  نحوي  برأسه املتفت

 
ّ
 التي إصابتي خطورة من أضعف الذي ألامان حزام أربط كنت يحظ

 .جبيني مستوى  على صغير جرح على قتصرتا

 خفت ..!وخفت يداي قترفتا ما هول  أصدق أن عأستط لم أنا

 كدتو  ،سيارة خبط إلى بي لآ الزائد غضبي أن أصدق لم و بشدة

 ..صاحبها مقتل في أتسبب

 ثمانون مائة و  حياتي ستغير خبطة أنها لحظتها أعلم أكن لم"

 "درجة
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 باب وفتحت واحد   آن   في شديد رتباكاو  بسرعة حزامي خلعت

 هم قدو  بإنقاذه ألحق لعلي قوة من أوتيت ما بكل ندفعتاو  سيارتي

 إخراجه محاولين إليه أنا وصولي قبل ةبسرع نحوه املارين من رجلين

 الذراعين بقوة فتحه أحال مما الداخل إلى سيارته باب عوجا بعدما

 تشنجتو  هلعي زاد ،بقوة نسدا الذي الباب قفل كسر من البد كانو 

 خائفةو  !الرجل هذا حياة مصير من خائفة ،أراقبهم واقفة حركاتي

 !حفرة اشف على أصبح الذي مستقبلي على أيًضا

 بألم تش يء وجهه تقاسيمو  كبيرة بصعوبة يده السائق ذلك هز  حتى

 يناديه كان الذي املارة أحد فتحه بجانبه الذي الباب قفل رفع، و حاد

 سحبه ثم ،إلخراجه القفل برفع الباب زجاج على قوية طرقات مع

 الذي املنقذين أحد عتاب هو ساعتها خوفي زاد وما،الخارج إلى بلطف

 :شريرةو  صبيةع بنظرات رمقني

 لتتصرف ،الشرطة إخبار يجب ؟السياقة رخصة أعطاك من-

 الرجل هذا ذنب ما !السياقة من أمثالك يمنعوا أن يجبو  معك

 !رحمة دون حطمت سيارته  الذي ؟املسكين

 جفو  حلقي تحجر حتى ،لسانه على شرطة كلمة ذكر جاء إن ما

 ولةمه بسرعة قلبي دقات وزادت ،شفة ببنت النطق عستطأ لمو 

 تعاون  سحبه بعد،أمري  في حائرةو  مرتبكة، بغزارة مني يتصبب العرق و 

 ذراعهو  اليسرى  رجله من تتهاطل الدماءو  رجال ثالثة حمله على
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 الجهة من اللون  أحمر أصبحر الفاتح ألازرق وبنطلونه ،يسرألا

 بادر الذي الطيبين الرجال ألحد أخرى  سيارة في وضعوهثّم  ،اليسرى 

 شعره سائرو  الوجه بشوشكان و  استيني   بدا .بسرعة إلسعافه بنقلنا

  ،اللون  أبيض
ّ
  قلبي عن فخف

ً
 السائقو  أنا معه ركوبنا بعد قليال

 بجانب ركبت ..عني للتخفيف متفائلة بعبارات، آخر رجلو  الجريح

 اثني عشر تقريًبا ستغرقناا ،الخلف في صدمته الذي الشاب ذلك

 عن كثيًرا يبعد ال فهو باملدينة الكبير ملستشفىاإلى  لوصولنا دقيقة

 بجانبي الشاب ذلك أراقب شهور  كأنها علي مرت لكنها ،الطريق تلك

 بخلفية يضغط و،القاس ي ألالم فرط من أمامي يتلوى و  يتعصر  هوو 

 اقاطعً  ألالم صرخة كتمان يحاول  هوو  السيارة مقعد على رأسه

 .حلقه في طريقها

 بعدما عفةضمست ةبنبر  قلتو  املنهارة قوايا بعض عتاستجم

 :حادة بشهقةو  خوفي شدة من دموعي قاطعتني

  تحمل أرجوك-
ً

  يبق لم قليال
َ

 القليل إال

 قبل إلسعافه بسرعة نصل أن خاشع بتودد نفس ي في هللا وأدع وأنا

 أوجاعهو  واحدة بكلمة أبًدا ينطق لم أنه أكثر حيرني ما، و وانألا  فوات

 تحت ألاخرى  الجهة ىإل وجهه أدار ثم، دقيقة بعد دقيقة تزيد

  .متقطعة إغماءات
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 مكابح صوت أخيًرا،خدي على منهالة دموعيو  يتقطع قلبيو  تحيرت 

 حمله، مسرعين نزلنا ،السيارة أبواب فتحت ..وصلنا دلق السيارة

 ذراعيه من بذراع عنقه يحيط منهما وكل وسطهما بوضعه الرجلين

 .واحدة خطوة رمي على اقادرً  كان بالكادو  ،عنقيهما حول  موضوعة

 املمرضين أحد إلينا نظر حتى تاال ستعجالا  باب دخلنا إن ماو  

 ليحضر ،كالبرق  خاطفة بسرعة انطلق الذي بالرواق املتواجدين

 على تعاونهم بعد،السريعة سعافاتاإل ب الخاص املتحرك السرير

 غرفة إلى بسرعة يجرونه بهمة ندفعوااو  املتحرك السرير فوق  وضعه

 بعدما الخوفو  الحسرة بنظرات أرمقه أناو  يعةالسر  سعافاتلا 

 . فقط الرواق في هنا نتظارالا  منا طلبوا

 توقف دون  أبكيو  البائس حظي أندب الرواق مقعد على جلست

 الكهل ذلك جانبي إلى آوى  ثم يداي راحتا وسط على بأصابعي وأعصر

  ظهري  أعلى على يطبطب البشوش الستيني
ً

 :قائال

 حد إلى بليغة ليست إصابة أنها أظنو  خير  هللا شاء نإ تقلقي ال-

 ..كبير

 دموعي أمسح مرتبكو  متقطع بصوت عليه الرد عتاستط بالكاد و

 :اليسرى  بيدي
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 قدو  ،غضبي تأثير تحت سرعتي في زدت،لكنني  ذلك أقصد لم أنا-

 لنو  مصيبته في السبب أناو  تذكر  ةاال مب دون  املرور إشارة خالفت

 ..مكروه له حصل لو أبًدا نفس ي أسامح

  نفعتني قد رقيقة بكلمات لي قال ثم
ً

 املنهارة ثقتي من رفعتو  قليال

 :بالكامل

 هللا قدر على تعلو أن قدراتنال يمكن الو  ارً مقّد  كان دثاالح هذا-

 ألامور  يعقب أن هللا دعيا ،سبحانه املدبرو  املسير  فهو .لنا مكتوبهو 

 حصل قد أمر  على نفسك معاتبة من أحسن ،متفائل بأملو  خير  على

 رحمته الراجيين التوابين عباده يحب فاهلل املاض ي من وأصبح

 .بتالءالا  من خالصهمو 

 عم يا !باهلل ونعم -

 بصبوة أنتظر املقعد على مكوثي من أخرى  دقائق عشر تمض لمو  

 .بقوة خطفنيو  هزني حتى حقيبتي وسط هاتفي رن  حتى رتعاداو 

 أنه فكري  في تبين و!املتصل من ألعرف حقيبتي لفتح وأسرعت

 كانت لقد ، تاداملع دخولي وقت تجاوزت قد فأنا ،املنزل  من اتصال

 بعينيَ  بصعوبة نظرت هاتفي حملت امساءً  النصفو  السابعة

 سيفجع ؟له سأقول  ماذا إلهي يا..سالم أبي إنه..الدمع بكثرة املحرقتين

 .رالتغيّ  بادي هشيش بصوتو  الفتح زر  على ضغطت !لحادثتي
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  ألو..-

 ؟أبي يا نعم -

  ؟كثيًرا عليك أقلقتنا لقد أنت أينو  ،؟أحوالك كيف الخير مساء- 

 حتى الشهقات تتلوها غزارة دموعي زادت حتى كالمه في بدأ إن ما

 وأنا !أبي يا ما شخًصا صدمت لقد :له قلتو  كثيًرا عليَ  صعب الكالم

 .الداخل في يسعفونه همو  معه الكبير املستشفى في آلان

 ؟هذا كل حصل متى :افاجعً  عليَ  رد حتى

 لغة؟اب إصابة أصيب هلو  !خير هللا شاء إن تخافي ال

 .ذلك أظنو  مزرية حالته ولكن !أبي يا أعرف ال :قلت

  ..هناك من تتحركي ال الحال في قادم أنا :لي قال ثم

 الطاقم من أنها عليها يبدو ممرضة أتت أبي مع مكاملتي إكمال بعد

 لقد املصاب الشخص هذا :لنا قالتو  الشاب ذلك يسعف كان الذي

 يحتاجو  الذراع مستوى  على عميق جرح إثر الدماء من كثيًرا فقد

 منا أحد أي دم في تجدها أن عس ى الدموية زمرته عن أعلمتنا، و للدم

  .الثالثة نحن
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 صدري  يعتمل الرعبو  نحوها تانطلقو  مجلس ي من نهضت ثم

 قد مستقبلي بأن ادياعتقو  يتيسلب من بالرغم حالته على أكثر ألطمئن

  ..هنا نتهىا

 " مزهر  ملستقبل بداية أنها أعلم أكن لم "

 على بكسر أصيب أنه فأخبرتني ؛إصابته خطورة مدى عن سألتها

 بشكل إسعافه تم قد، و اليسرى  ذراعه في عميق جرحو  الرجل مستوى 

 زمرتي تشبه الدموية زمرته أن الحظ حسن مع غريبة صدفة جيد

 "-o" بالضبط

 نفسها زمرتي أن أظن له أتبرع سيدتي يا أنا :مسرعة بنبرة لها فقلت

 :فقالت، املطلوبة

  نتأكد سوف، هنا من تفضلي -
ً

 نباشر ثم لك صغير بتحليل أوال

 .الدم نقل عملية

 الشاب ذلك جدتو  التمريض قاعة دخول و  معها ذهابي بعد

 سورةاملك اليسرى  رجله جبروا قدو  الطبي السرير على اممددً 

 حياله شديد خوف انتابني، عينيه يفتح بالكاد هوو  جرحه أخاطواو 

 لم كذلكو  ،كثيًرا كرهتها، بالغثيان أصابتني التي املستشفى ئحةار  معو 

 .حياتي في أبًدا هذه مثل مناظر أعتد

 " خائفةو  حائرة"
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 فصيلة من التأكد بعد بجانبه الذي السرير على املمرضة أجلستني

  ..دمي

 : قالت ثم

 .بسيطةو  سهلة عملية إنها !تخافي ال -

 :بلطف قالت

  رفعيا فضلك من -
ُ
 لكي ذراعك في لابرة هذه أغرز  لكي فستانك مك

 .الطبي ألانبوب في الدم ينتقل

 . أسرع العملية تكون  لكي أحسن ظهرك على تستلقي أن يجب و

 أناو  النقل عملية بدأتو  املمرضة مني هطلبت ما بطبالضّ  نفذت

  ستفاقا أنه يبدو الذي الشخص كذل أراقب
ً

 .غيبوبته من قليال

 تملكني حتى بي تحديقه في ستمرا و، شاحبتين بعينين إليَ  نظر

 تلك في السبب ماهو أعلم لم، أكثر عليَ  الخوف سيطرو  الذعر 

  ؟اللحظة

ا أعلمه ما لكن
 
 بش يء قلبي اخترقت العجيبة النظرات تلك أن حق

ا يهدأن ماو  ،معها وحير  رفرفت الغرابةو  الفضول  من
 
 خوفي لاأز و  حق

 يتصل سوف أنه أخبره بعدما أسعفه الذي للطبيب املباشر رده هو

 .محضر فتحو  الحادث في بالتحقيق لتقوم بالشرطة
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 :ل قا

 .للشرطة تدخل أي أريد ال !دكتور  يا فضلك من! ال-

 في فهذا التحقيق بمباشرة لتقوم الشرطة إخبار جبوا ؟املاذ -

  حقوق.ال تحفظ أن يجبو  الحادث في الوحيد املتضرر  نكأل  صالحك

  رد الطبيب لقول  ةاال مب أدنى بدون 
ً

 :خافت بصوت قائال

ا مرعوبة الفتاة هذه -  ما على هيو  ذلك تقصد لم هاأنّ  يبدوو  جد 

 ال أناو  مستقبل لديهاو  البيت في ماكثة حتى أو عاملة أو طالبة أظن

 كما، املحاكمو  التحقيقات جو في اأدخله أو مستقبلها عأضيّ  أن أريد

  أظّن 
ّ
 أحمد لي بالنسبة كذلك، عليها تخافو  تنتظرها عائلة لديها أن

 !خير على أتت هاأنّ  هللا

  ..مسامح أنا ببساطة 

 :قالو  حيرةو  بدهشة الطبيب إليه نظر

 أخالقك على أشكركو  كاختيار  في حر أنت ،بني يا تحب كما -

 من قليل بالخطيرة جّدا ليست هذه حالتك تخف وال، الطيبة روحكو 

 .وقت أقرب في لعالجك فيلك، كئدوا تناول و  دالجيّ  ألاكلو الراحة

 دخل حتى الطبيبو  الشاب ذلك كالم على ئقادق بضع تمرّ  لم

 مرتعبين "نجوى " أختيو  أمي معهو  "سالم" أبي التمريض غرفة
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 جلست نجوى و  سريري  من قريب كرس يّ  في أمي جلست، وخائفين

ا يبق" سالم" أبي أما، بجانبي
ً
 .واقف

 أ طمأنتهم الكثيرة أسئلتهم بعد و
ّ
 قد الشاب افهذ، يخافواال

 .الحادث هذا في الشرطة تتدخل ال أن طلبو  سامحني

  جلالرّ  أيها لك اشكرً  :قالت له أّمي تودد بكل
ّ

 أنقذت لقد همالش

 .املسامحة فضلتو  تحقيقاتهاو  الشرطة من ابنتي

  عليها فرد
ً

 اهذو  ،خير هللا شاء إن خالتي يا تخافي ال :اؤل بتف قائال

ًدا أعلم فأنا فيه، للشرطة دخل الو  فقط نحن بيننا املوضوع  جّيِّ

 ..حضورهم خطورة

 وقالت خدَي  على الناعمتين يديها واضعة رقة بكل عليَ  طلعتا ثم

 !سالمتك على هلل الحمدو  ،حبيبتي يا كثيًرا عليك خفت :لي

 ذلك أزور أن البّد  كانو  ،ألامور  هدأت ثالحاد من واحد يوم بعد

  الشاب
ّ
 .الصحية حالته دلتفق

ًدا تجهزت  عال   كعب   ذو حذاءو  ألاسود فستاني رتديتا حيث جّيِّ

 
ً

 لاذن أخذ بعد، ديةعا كانتف شعري  تسريحة أما اللون  أحمر قليال

 ثم الكبير  املستشفى نحو متجهة منزلنا من خرجت سالم"" أبي من

 !فكرة ودتنيار 
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 "الجميلة الورود بعض أشتري  أن"

 ئحهاابرو  القلوب تبهج كذلكو  الصفاءو  للمحبة رمز فالورود

  ..الزكية

 أن بما و
ّ
 بيعها أماكن حتىو  معانيهاو  الورود مجال في خبيرة غير ين

 في خبيرةو  الورود تحب فهي"؛ نجوى "ي بأخت لإلتصال ضطررتا فقد

 قدو  ورودها دائًما منه تبتاع الذي املحل بمكان فأخبرتني، هذا

 .الشهامةو  النخوة يعني هوو  ي البرّ  النرجس ورد عن فكرتها أعجبتني

 إلى تانطلق اللون  أحمر مغلف في تزيينهو  النرجس ورد ئياشر  بعد

  ..لكنو  املستشفى

 "؟السبب أعلم الو  كثيًرا متوترة"

 من صوته جاءو  بهدوء الباب طرقت غرفته إلى صوليو  عند

  :الداخل

  تفضل-

  ..لتدخ

 !عليكم السالم-

 ! هللا رحمةو  السالم عليكو  :رقيقو  مبتسم بوجه علي فردّ 
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 .بجانبه الذي الكرس ي على الجلوس لطف بكل مني طلب ثم

  ..جلست

 ؟اليوم حالك كيف -

 ما على فأنا ،نفسك تتعبي أن عليك كان ما !لك اشكرً . ..بخير أنا-

 .يرام

 :بسخاء قلت

اب ذلك كيف -
ّ

 دائًما و  أزورك أن واجبي منف ؟ أيها الش
ّ
 على أطمئن

  مصيبتك.. سبب فأنا ،حالك

 ؟هذا تقولي ال :ةابتسامب عليَ  فرد

 .الخسائر بأقل أتت أنها هلل الحمدو  هللا من رمقّد  هذا كل

 بابتسامة ..

  أناديك دائًما ألني !أعذرني -
ّ

 إلى كاسم أعرف لم ألني اببالش

 .الساعة

 :قالو  إليَ  ظرن ثم عينه طرف تحت نظرو  ابتسم

 لؤي -

  الطيبة روحهو  أخالقه قبل من راقتني كما، كثيًرا هاسم أعجبني
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  كيندة :ياسم وأنا..ألاسامي عاشت ..جميل اسم-

 ..البسمةو  لاعجاب بنفس فبادرني

  :فسألته أكثر عليه أتعرف أن لي ابدو  نحوه بجاذبية شعرت

 في أوقعتك أني فيبدو !تعمل أم تدرس هل ؟حياتك في تفعل ماذا-

 .الحادثة هذه بعد حياتك في مشكلة

 فقد تقلقي الو  الجيش في ضابط أنا ..أعمل بل أدرس ال أنا -

 بالعودة لاذن أخذتو  حادثتي نع أخبرتهمو  العمل في بقيادتي تصلتا

 ..شفائي بعد

 .جيد ..هلل الحمد :ستحسانبا قلت

  ؟حياتك في تفعلين ماذا أنت و-

 ..قسنطينة جامعة في الطب بكلية أدرس أنا-

  بجسمه تحرك بعدما عليَ  فرد
ً

 فتاة أنت، الخالق تبارك :قليال

 كل من توالكو  هللا حفظك، زاهر مستقبل لديكو  حسناءو  جميلة

  ..حسد

  وجنتاي توردت
ً

  لي النقي ملديحه خجال

 .بمعرفتك تشرفتو  طيبو  جميل فتى كذلك أنتو -
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 قالو  الالمعتين نالسوداوي بعينيه مخترقةو  نقية بنظرات رمقني 

  :بسرور

 !لكا شكرً و  بك متشرف كذلك أناو -

  هو قلبي له رتاحا ش يء أكثرو  "لؤي " مع جيدة بلةامق كانت
ّ
 هأن

ا قلبي أحزن  ما لكنو  ،بخير
 
 لزيارته كذلك هي جاءت التي هأمّ  هو حق

 فتانعك هذه بلوتهو  إصابته سبب أني بالضبطو  عليَ  تعرفها بعدو 

  تهضمني لمو  إليَ  لش يءا بعض بقسوة نظراتها
ً
 أن البّد  كانو  ،ابتات

 .الباهتة الدخلة تلك بعد سبيلي في أمض ي

 في عليه طمئنانلال  آخر إلى حين من أزوره أناو  أسابيع عدة مضت

ا باألمس كان جو، التعارفو  للحكايات تبادلو  مرح جو
ً
 و  خوف

ً
  ..احزن

 بيته في عالجه بقية إكمالو  بالخروج الطبيب له نأذِّ  شهر بعد

  ..املستشفى خارجو 

 ..عجيبة بطريقة إليه أنجذب "ؤي ل"ـل زيارة كل في

  ،بةالطيّ  روحهو  هألمّ  هحبّ و  للبالد هحبّ و  كالمه طريقة
ّ
 أعمدة هاكل

 من بالرغم، و كثيًرا يتكلم ال ..لي حترامها كذلكو  الفذة لشخصيته

 !سعيدة .."للعجب"  ياو  لكني به حلت التي الفاجعة هذه سبب كوني

 "!سعيدة عمن"
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 جوهرو  بكيانه فتنني الذي الشخص بهذا أللتقي اسببً  كانت ألنها

ا سعيدة ..أخالقه  ..جد 

 ..النقية الجبل رائحة شممت ترابك على أسير أمامك كنت عندما"

ي نظراتك
ّ
  !العميق العشق دوامة في أدخلتني ..كياني هزت الت

  !بالطبع

 ..روحي من يتجزأ ال اجزءً أصبحت فقد

  ..تناغمني العطف بأهوال شعرت أمامك كنت عندما

 لكن وأحسها أسمعها ودقات... دقات ..بقوة يدق قلبي هو ها

  !علي مطبق الصمت

  !كيف لكن ..الكثير قول  تنتظر أنك أعلم

  !أدري  ال ..القمر سطح على آلان فأنا

 "!املغدق قلبي إحساس يعكس كالم قول  يعستطأ ليتني

 كذلك هي أحببتها التي املشفى غرفة في مًعا الخامس ناؤ لقا هو ها

  !أكيد هذا ..ألاول  ناؤ لقا يبقى لكنه ،بعيد من رؤيتها بمجرد

 يتسنى لو تمنيت.. سريرته نقاءو  صفائه دليل معي العذب حديثه

 مخيلتي في أحفظو  ،أكثر ذكريات ألجمع أمامه أناو  أطول  وقت لي

 يرتوي  الذي دمنامل مثل، حديثه من أكبر جرعات خذآو  ..أكثر اصوًر 

  ليضمئ أقوى  بجرعات
ّ
 !الدائم شهتعط
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 2000ماي//3

 "لؤي "

ابعد جهد عصيب في كليتي الحربية تخرجت منها بتقدير جيد   جد 

 حتفاستعرضنا او 
ً

  ..ره قادة كبار في الدولةضا حعظيًم  اال

مراكز  إلىجاء وقت توجيهنا و  سعادتي مع أفراد دفعتي كبيرة كانت

 تى واليات الوطن.. عسكرية متفرعة على ش

 ا صعبةأيامً  مًعافقد شملتنا ، فرحةو  ودعنا بعضنا البعض بدموع

  ..أحداثا منوعةو  مطرفةو  أياما مضحكةو 

 كامل، زمالء دفعتيو  إخوتي ،جميًعاأذكرهم  أكثر  أو كنا كاإلخوة 

 آخرين.. و  ..عبد الرزاقو  عامر و  حسينو  أمينو  فاديو 

ألاسلحة املدرعة في والية و فوج املشاةمركز خدمتي القادم هو 

  ..وهران

 ض أخيًراغدوت 
ً
الحماس في و  تتعمقني الشهامةا برتبة مالزم.. ابط

 قتاليةو  تعلمت من مهارات فكريةو  بداية تنفيذ كل ما درست

  ..قياديةو 
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من طرف  ،الجديدة مهاميمت ستلاثكنتي الجديدة و  إلىترحيلي  تم

 ت ظل تحفيزي تح قائدي الجديد العقيد "خالد عطاء هللا"

 باط آخرين..ضمع تشجيعي و 

 
ً
ا في املهمات القتالية مرت سنتي ألاولى بصعوبة كبيرة كوني حديث

 .أكثربراعة و  أكثر لكني حثثت نفس ي على الجهد 

 و تحقيق نتائح أفضل من ذي قبل.. 

 ..مانهاأو  كان السبب حبي لبالدي

 ننس ى يئافش وشيئا ؛يام عصيبةأو  يام مزهرةأبمرت سنواتي املوالية 

مع و  ،رقىأو  فضلأمل بمستقبل أنو  نواعهاأب الحياة أهازيج نكمل و 

 ..كثر ما يلهمني هو عشقيأو  متانةو  نسان خبرةلامرور الوقت يزداد 

محياها حتى في و  كلما تزورني صورتها ..كيندة عشقي لحبيبة الدهر 

 نتشاء..الا و حس بالبهجةأوقات ألا صعب أ

 ،نظراتهاو  تذكر كل تصرفاتهاأ ،تذكرهاأ سكونهو  في هداة الليل دائًما

 ..ة وداعابتسامكل و  ،اشتياقو  كل نظرة لوعو  تذكر كل كلمة حلوةأ

حياتي و  تلك اللحظة الخارقة لحظة وقوعي في العشق أبًدانس ى ألن 

نا طريح الفراش بين أو  لحظة دخول مملكة الحب ،ليست ملكي

 ..املوتو  الحياة
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 2004 /أفريل

 الطبيب قرر  بحياتي تودي أن أوشكت التي دثةالحا تلك بعد ..

  .هناك عالجي بقية أكملو  بيتي إلى أعود أن حالتي يتابع كان الذي

 تعم أمي شاي ئحةار ، و بالتحديد غرفتي فيو بيتي في أنا بينما

 أفكار عقلي إلى لتاتو  حتى، سريري  وسادة على ظهري  امسنًد ، ألارجاء

 أتمنىو  طويلة بصورة مرة ول أل  عليه غبت الذي عملي منها، كثيرة

 .كثيرة مهام فلدي ملزاولته للعودة بسرعة الشفاء

 الفتاة تلك، بعقلي صورتها ستقرتا، "كيندة" تذكرت كلما

 الحادث بداية منذ نظرة كلو  لحظة كل أتذكر، الجميلةو  اللطيفة

 .بسيارتها صدمتني حين خوف نظرة أول  منذو 

 ائحتهار  فيها أشم بها تأتي ورد باقة كل في، ولي لها زيارة كل أتذكر

 ..لي قالتها كلمة كلو  حديث كل أتذكر، هي

 " أحببتها أنني يبدو"

 قلبي أنعشت ،تقتلني أن كادت ما بعد، قلبي كل من أحببتها، نعم

 !نظرة أول  من قلبي ستوطنا الذي حبهاو  بسحرها
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 أناو  الحين ذلك منذ، و مرة آخر هاتفي رقمو  عنواني أعطيتها لقد

 العذب صوتها عسمأ لكي تصالا حتى أو، شغف بكل لي زيارتها أنتظر

  ..الشذيو 

 أتت من هي "كيندة" أن شككت، بابنا جرس سمعت بعدها

 باب إلى وصولي عند، و ستقبالهاال  الذهابو  النهوض فحاولت، لزيارتي

  ..لكنو  فتحه إلى سبقتني أمي أن رأيت غرفتي،

 .."بمليكة" تفاجأت

 واقفا الحظتني أمي على سلمت بعدما ،جاءت من هي كانت لقد

 أنت ها البطل أيها مرحًبا :لتاقو  مبتسمة فأتت،  غرفتي بباب

 ..سالمتك على هلل احمًد ، تتحسن

 .بخير أنا، التعب هذا كل إلى داعي ال ، "مليكة" شكرآ :لها فقلت

 أحوال على أطمئن أن يجب، ببييخط أنت !ذلك كيف :لي فقالت

 .املستقبلي زوجي

 دبت سكين كأنها، قلبي نقبضا حتى، "خطيبي" بكلمة نطقت إن ما

 تذكرتو  واحدة لحظة في "كيندة" مع الوردية أحالمي تالشت، و قلبي

 في كله عمرها أفنت التي، الغالية ألمي بالذات أنا وعديو  لها أمي حب

 .نقص كل عن عوضني الذي لي الكبير حبهاو  بي الاهتمامو رعايتي

 .لها زوج خير أكون و  أرعاهاو  أتزوجها بأن
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 2004/أفريل/5

  ..أخيًرا و

 بيتنا إلى "كيندة" جاءتو  شغف بكل أنتظره كنت الذي اليوم أتى

 بعد املستشفى في لها ترتح لم أمي أن صحيح، ود بكل يأمّ  ستقبلتهااو 

 ، العدوانية ببعض وقابلتها، الحادث سبب أنها عرفت أن
َ

 قلبها أن إال

ا طيب   ..بسرعة تسامحو  هللا بقدر مؤمنة مرأةهي او  جد 

  !اطبعً 

 ألاجر صاحب هو بالتسامح يبادر من ل أوّ  أن دائًما علمني من فهي

 -وتعالى سبحانه- هللا عند والثواب

 مكان إلى بها أتت التي، أمي مع كلماتها عسمأ غرفتي في كنت 

 بجانبيو  هناك سريري  علىا ممددً  كنت حيث، غرفتي إلى أي، تواجدي

 .املللة كثر  من لعهأطا كنت كتاب

 دخولها قبل بجانبي التي الطاولة فوق  الكتاب بذلك افوًر  ألقيت

 في تسري  بالسعادة أحسست غرفتي نحو تخطوها خطوة كل مع

  أحشائي
ً

 .فرحا يرقص كاد وقلبي، اخارًج و  داخال

 " دخلت حتى"
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 الحريري  شعرها، و الش يء بعض قصير بنفسجي بفستان دخلت

 زياراتها أثناء كعادتها يديها بين ورد باقة لة،حام كتفيها على مسروب

 :قائلة شفتيها على مرسومة العريضة ةبتسامالا ، والسابقة

  لؤي""ا مساءً  عمت

  فرددت
ً
 كيندة، أهال :تهاابتسام بمثل امردف

 صحتكو  مشرق  وجهك أن أرى  ؟آلان أحوالك هي كيف :قالت ثم

 .جيدة

  هلل! الحمد، نعم :قلت

 على أبقيته الذي الورد سلمتني ثم، "ندةكي" زيارتك على شكرآ

 صعوبة أي القتك هل :معها حديثي أكملتو  بذلك أعي أن دون  صدري 

 شوارع أزور مرة ألول  أني العلم مع، ال :فردت، منزلنا إيجاد في

 ، السويقة
َ

  لي وصفته فأنت، تذكر صعوبة أجد لم أني إال
ً
 اوصف

 
ً
 زل للمنا املعمارية لهندساتا تلكو  كثيًرا ألاحياء هذه أعجبتنيو  ا،دقيق

 .الشوارع أروقةو 

 ..فيها ما بكل ئعةاالر "قسنطينة" مدينتنا هي هذه بالطبع :لها فقلت

ًدا قسنطينة أعرف أني أظن كنت :املزاح من بقليل لي فقالت ، جّيِّ

ًدا نصفها أعرف ال زلت ال  أني لي تضحا لكن  ..جّيِّ
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 تحتاجو  عريقةو  كبيرة مدينة قسنطينة :لها قلتو  لكالمها ضحكت

  اعمرً 
ً

ًدا لتعرفها كامال  .جّيِّ

" كيندة" مع حديثي أكملت، و وتاكالو  القهوة إلحضار أمي همت ثم

، الرقيقة ضحكتها أثناء أكثر فيها أتمعن، و بتمعن فيها ذرة كل أترقب

 ..لألسف لكن

 ألن بسرعة تغادر أن يجب أنها أخبرتنيو  معي مجلسها تطل لم

 ..ينتظرها والدها

  آلان حتى أعرف لم أنا
َ

 قلبي كل من أردت، و عنها قليلة أشياء إال

 كنت كما، أخرى  مرة ألتقيها لكي حجة من البد كانو  أكثر  عليها التعرف

 
ً
 سوفو  تقريًبا شفيت أنني معرفتها بعد هنا إلى تعود لن أنها اخائف

  .عملي إلى أعود
ُ

 تفي أن يمكن تذكر حجة أي أجد ولم تفكيري  َل فش

 .بالغرض

 ؟لزيارتنا أخرى  مرة ستعودين هل :تفكير دون  لها فقلت

 فرحت لزيارتك أعود سوف آخر أجل أقرب في :ةابتسامب لي فقالت

  ..السالمة رافقتك :لها قلتو  لقولها كثيًرا

 أمي كذلك ودعتو  قهوتها تشرب لم أنها حتى بسرعة غادرت

 .رحلتو 
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ا سعيًدا كنت، البيت" كيندةة "مغادر  بعد  شفرتأ، يل لزيارتها جد 

 نيتحبّ  أن املمكن من هل :لنفس ي أقول و  معها بمخيلتي أطيرو  قهوتي

 حالي على طمئنانالا و الشفقة بدافع فقط تزورني أنها أو  ؟أحبها مثلما

  !عقلي تجوب كثيرة أسئلة ؟قانونية بمشاكل لها أتسبب لم ألني؛ فقط

 هال مثيل ال إحساسات تستعمرني، و مبتهجو  سعيد ينأن ..آلان املهم

 هو هذا هل، هذه مثل حياتي في لحظات أعش لم، رؤيتهاو  مجيئها منذ

 ؟الحب

 هذه عن لبحثت، الدرجة هذه إلى جميل الحب أن أعلم كنت لو

 ماذا" مليكة" هي الكبرى  املصيبة ولكن.أجدها حتى مكان كل في الفتاة

، فقط لي صديقةو  أخت بمثابة هي، و أحبها ال أنا؟أمرها في سأفعل

 أكن لم كذلكو  ،فقط لرضايتها أتزوجها بأن أمي طلب قبلت قدو 

 أن أعرف
ّ
 !حصل قد اه و ..ما وقت في بفتاة لدرجة هذه إلى سأغرم ين

 هذا مثل خبر، و نيتحبّ  كم أعلم التي "مليكة" مع آلان أفعل ماذا

 ،ابعده على تقدر وال تحبها التي أمي ماسيّ  وال، كثيًرا عليها ثرؤ ي سوف

  !لها ابنة ثابةبمو  ة يديهاتربي فهي

 ؟أفعل ماذا، أفعل ماذا

 ترفض لم التي أمي طلبو  بمليكة أرض ىو  هذا حالي على أوافق هل

 !بيدي تعاستي ي أشتر و  حياتها في اطلبً  لي
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 حتى فيها أعلم ال التي الجديدة طريقي أختارو  قوة بكل أرفض أم

 بعد كبيرة مشاكل أسببو  الشعور  نفس تبادلني "كيندة" كانت إذا

 ؟الخبر بهذا العائلتين سعادة

 تدميرو  أمي حزن  على أقوى  ال فأنا ،ساعدني !أجن سوف إلهي يا

 .بدونها العيشو  كيندة بعد على كذلك أقوى  وال، مليكة حياة

 "كيندة"

 ينأن أدركت روحه سطو  روحي تناغمو  عشقه في رحلة ممتعة بعد

ثر أو أك ألاربعين سن عاشتو  تزوجت امرأة مثل ةألاخير  سنواتي عشت

،فالعنوسة لم تكن يوما  عانس قلبها صميم فيو أوالد خمس لهاو 

ما في عدم اختيار ما نريد و نحب فتؤول 
ّ
محصورة في عدم الزّواج ان

 ألاس ى معاني جميع يشمل قلبي كان ..حياتنا إلى الفتور و امللل

 د يغمرهو  أحزاني من قلبي يغسل احب   ا!حب   أريد أني موقنة ..الهوانو 
ً
 افئ

 حناو 
ً
 يل البد كان ..العاشقين ربيع حيث ..البعيد ألافق إلى يأخذني ..ان

 ..متجّل  و  محتوم قدر من البد كان !كحبّ  من

 أسترق  معه ءالق كل في، منزلهم في عدة مرات بعدها لتقيناا

، النقية هيأته شموخ إلىو  العتية النظرات تلك إلى الطويلة النظرات

 كلي أنت أصبحت، بيننا ءالق أول و  نظرة أول  في روحيو  قلبي خسرت

 !أنا كلي باألمس كنت بعدما وحدك أنت لك ملك، آلان
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 أشعر حدثته كلما، الكاملة رجولتهو  الجذابة بوسامته أثارني

  أصمت أن أريد الو  نحوه كبير بشغف
ً
 يحلو فقط هو معه، ابتات

  يبعثو  الحديث
ً
 أسبح صرت معه، قلبي متلكا لشخص جديدة اآفاق

 ..معه واعد وردي بمستقبل أحلمو  التحدياتو  ألاهواء فلك في

 أصبحت حقيقة، كثيًرا بها قلبي جادلت بحقيقة لك أعترف دعني

 "أحبك" ..حقيقتي هي

، جميلو  مشرق  يوم، يوم كل من كعادتي عميق نوم من ظتاستيق

 وابتسامات للغاية سعيدة، بشدة نعومته أتحسس فراش ي في زلت ما

 عليها ألقيت من أول  هي" لؤي " رةصو ، إرادة أو  شعور  دون  تغمرني

 .فيها ستلمتهاا التي اللحظة منذ رقنياتف لم، حبيبي" الخير صباح"

، معي تسهر كانت حين، بالحب" نجوى " شعور  قبل من أدرك لم

 أيقنت، و قلبي كل من "لؤي " أحببت حتى، لسعيد حبها مدى لي تحكي

  .أصلهو  الهوى 

 القدرة يمنحني، و لقوةا يعطينيو  يفرحني فقط مالمحه تذكر مجرد

 طريق فتحو  أتنفسه الذي الهواء بمثابة صار حبه، صعب كل على

ا ألني، بحبه الحياة معنى عرفت، و أمامي النور 
 
 أكن لم مجيئه قبل حق

 مراعاة دون  للطموح إال  تعبأ ال  عملية إنسانة، ميت شبه جسد سوى 

  ..الحقيقي الحياة سر تتجاهلو  قلبها

https://jadidpdf.com



151 
 

 تعرفه تكن لم عالم إلى لحظة في خطفكت، الحب طقوس هي تلك

  !ذلك حدث كيف حتى تدرك وال  قبل من

 أريد كثير كالم قلبي في، بشغف ساقيها تنتظر ذابلة نبتة مجرد كنت

 .لها وصف ال، روحي تنعش دافئة أحاسيسو  قوله

 التفسحو  ،الغداء على عزمني ألنه، "لؤي "حبيبي أقابل سوف اليوم

 .مًعا

 بكل "لؤي "بينو  بيني جرى  ما كل عن قصد بكل "نجوى " حدثت

" بدر" بشأن قراراتي عنو  تجاهه أحاسيس ي عن أخبرتهاو  صدق

 كان، زوجتهو  لخالي عليه نفصاليا خبر زف بعد، خالي بناو  أخوها

  ما عينيهما في الحزن و  نكسار الا  أبصرت بعده حياتي في قرار أصعب
ّ
 رأث

  امأخبرتهو  ،بشدة فيَ 
ّ
 قةالعال ملواصلة بقيت ةمقدر  وال  لي طاقة ال هأن

 .نفس ي حقو  بحقي معه أنا ظلميو  بالذات هو ظلمهو 

 ود بكل متنيتفهّ ، عمري  رفيقةو  أمي تلدها لم التي أختي هي

 و  عقالنيةو 
ّ
  بدايةال في دتنيعمّ  من هي أنها رتنيذك

ّ
 يف املض يو  حرر بالت

 أحبه الذي الرجل اختيار من أكثر مهم ش يء ال ألن، أنا أختارها طريق

 .قلبي صميم من
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 تجهزت ،بعدما نصفالو  عشر  الحادية إلى تشير كانت يدي ساعة

  وضعت، و معي "نجوى " ختارتها فستان بأحسن
ً

 املاكياج من قليال

  .كثيًرا أستعمله ال فأنا ،طفيفة بصورة

 "لؤي " مع لقاء أول  فهذا ،املستطاع قدر نأتزيّ  أن البد كان لكن

 "نجوى " مداعبات ومع" همع غرامي لقاء أول  كان" منزلهم خارج

رغم  ساعة معصمي.. قباأر بقيت .توترآو  خجال  زادتني التي الطريفة

؛
ّ
 .منزلنا على كثيًرا بعيًدا ليس املطعم ذلك عنوان أن

 دخولي عند أكثر زادو  توتري  زاد، املطعم باب إلى وصولي عند

 هو أبصرني حتى، ينتظرني وسطه في جالس وهو "لؤي " إبصاري و 

 ارومانسي   كان، أعشقها التي الجميلة ةبتسامالا  تلك سمتُر و  كذلك

ا  وصولي فور  لي التحية إلقائه بعد، دعتقأ كنت ما من أكثر معي جد 

  نهض بمثلها، أنا رددت، و إليه
ً
 يقابله الذي الكرس ي سحبو  اواثق

 املطعم في من كل أنظار تحت، باريسية بصورة أجلس أن إياي داعيا

  زادني ما
ً

  .احمرارً او  خجال

 ال قريبة لي بحبه اعترافه لحظة أن واثقةو  بل، أمل كليو  جلست

  ..محالة

 .له عشقي منذ أنتظرها التي اللحظة
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 طاوالت ذا كان، الصغير املطعم هذا أراقب أناو  معي بحديثه بدأ

 بعض زواره، و جميلة ورورد إيناءات تتوسطهاو  اللون  سوداء ئريةدا

 وطاوالت، صغار أطفال هممعو  متزوجون  آلاخر البعضو  عشاق منهم

  إما تضم أخرى 
ً

 .بحزن  قهوتها تشرب وحدها فتاة أو، وحده رجال

 قديمة مطاعم عكس، "لؤي " ختارها الذي املطعم كثيًرا أعجبني

 .الرومانسيةو  الحب معاني كل تفتقد أزورها كنت

 ؟..عليك تأخرت هل-

 ًداسعي كنت فقد، امبكرً  أتيت من أنا أني يبدو، موعدك في أبًدا -

ا    دعوتي.قبلتِّ  ألنك جد 

 ؟والدتك أحوال هي كيف، لي لدعوتك سعدت كذلك أنا -

 أخبرتنيو  كثيًرا بك تعلقت، لنا زيارتك أبد فمنذ ،خير بألف إنها -

 سبقتها لكني، ألايام أحد في منزلنا في الغداء إلى ندعوك أن يجب أنه

  ..معي للغداء أنا دعوتكو  اليوم

 اشكرً ، و كثيًرا أحببتها أنني كما، فاضلة سيدة إنها :وقلت ضحكت

  ..معي لكرمها

ًدا والدتي تعرفي لم أنت - ا كريمة فهي، جّيِّ  سوف ألايام مع، جد 

 ..ش يء كل في قدوتيو  لطيف قلب ذات فهي، أكثر تحبينها
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 .كثيًرا تحبها كأن يبدو -

 حتى، حياتي في منها أكثر شخًصا أعرف لم فأنا، كيندة يا بالطبع -

  أعرفه لم، فقط واحد بعام والدتي بعد توفي أبي
َ

 أو الصور  في إال

، به يشتغل كان الذي املعمل في حادث إثر توفي فقد، عنه أمي بحديث

 الاهتمامو رعايتي في حياتها أفنت التي العزيزة لوالدتي تركنيو 

 عصيبة اظروف كافحت، و كثيًرا أحبتنيو  بش يء عليَ  تبخل لم بشؤوني،

  أصبحت حتى
ً

  ..عليه يعتمد رجال

 أن يجب ال، و -عليه هللا رحمة- بوالدك ذكرتك نيأل، آسفة أنا -

 .لها ش يء كل فأنت ،مكبأ أوصيك

 إنسان أناو  هللا قدر فهذا، كيندة يا عليك ال :حانية بنبرة قال

  ..به مؤمن

 "لؤي " حديث تحت القهوة وقت جاء، الغداء طعام تناولنا بعد

 تابعة عسكرية ستكشافا فرقة في طابضك عمله طبيعة عن الرائع

 كذلك، و لها تعرض التي املضحكة املواقف بعضو  ،لارهاب ملكافحة

ا نفس ي في بثت التي الصعوبات من بعض
ً
 كادت التي عليه اشديًد  خوف

 كم، و الجزائر لوطننا حبهو  عمله طريقةو  حكمته أعجبتني.تقتله أن

 التاريخ هميذكر  سيظل، ألبطال دماءو  شهداء من حبيبتنا دفعت

 .وألامان باألمن الناس ولينعم
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  ..ذلك بعد

  سكت
ً

 تسارعتو  ..ببطء قهوته يترشفو  عينيَ  في يحدق بدأو  قليال

  رشفة آخر على فنجانه وضع، أنفاس يو  قلبي نبضات
ّ
  رتوت

ً
 ثم قليال

 هوو  مغادرتنا قبل لك أقوله أن يجب آخر كالم لدي كيندة :لي قال

ا مهم  اغًد و ، قسنطينة في هنا ألاخير يومي هو ومفالي، لي بالنسبة جد 

 في ثقتيو  جأش ي رباطة في التحكم محاولة له قلت ..عملي إلى أغادر

  ..صاغية ذانآ كلي فأنا لؤي  يا تفضل نعم :نفس ي

 الفتاة تلك أن تعلمي أن يجب املهم كالمي أبد قبل، كيندة :فقال

 كما، الكلية نفس في معك تدرس التيو  "مليكة" بمنزلنا وجدتها التي

 ،يوًما أحبها لم التي خطيبتي هي، مرة آخر بيتنا في لقائكما عند علمت

 منذ جارتنا كونها، لها ائدالزّ  يأّم  حّب ، و فقط لي أخت بمثابة فهي

 اتزوجه أن تأصرّ ، ابنتها من أكثر تعتبرهاو  ربتها من هي اتقريبً و  صغري 

 ختارتهاا بفتاة ليقب عادي رجل كأي خطبتها على البداية في وافقت، لي

ًدا تعرفين أنت، و له هأمّ   ، أرفض أن عستطأ لمو  أمي أحب كم جّيِّ
ّ
 ىحت

 أن
ّ
 .يوًما أحبها لم أني اليقين كل متأكد ين

 كبيرين  غيرةو  بغضبحينها  أحسست

 ال بفتاة قبلت فكيف ،حياتك هذه ألمك الكبير كحبّ  نع بعيًدا -

 !؟تحبها

https://jadidpdf.com



156 
 

 والدتي أرض ي، بقبولي أني أحسست..كيندة يا أقبل أن البّد  كان -

 من بحياتها ضحت التي لألم قبول و  خدمة، لها بسيطة خدمة مأقّد و 

 يا أعرفك لم ألني، و حياتي حساب على ذلك كان لوو  حتى، أجلي

 ال بأني أمي أقنع أن عتاستط لكن، وقتها حياتي في تكوني لمو  "كيندة"

 اطةبس بكلو  ألني أتزوجها أن يمكن الو  معي أظلمها أن يمكن

 "..أحب"أصبحت

 حياتي شريكة هي تكون  أن أتمنىو  قلبي كل من أخرى  فتاة أحب

 ..آلاخر نصفيو 

 أن تأكدت حتى، "لؤي " شفتي من تاالعبار  هذه خرجت إن ما
ّ
 ين

 دقات زادت حتى، البراقة عينيه نظارات خالل من املقصودة الفتاة

 و  قلبي
ّ
  ش يء أي قول  عستطأ لم، و ريقي فتوق

َ
 :إال

 ؟الفتاة هذه هي منو  -

 مجاراة عستطأ لم أناو  بدفء ابتسمو  كبيرة بثقة عينيَ  في نظر

قد توّرد  أنه أعلم الذي وجهيب الطاولة إلى بمرآي فهبطت شجاعته

 "هيا ..هيا..قلها هيا لؤي  يا قلها" :أقول  داخلي فيو محالة ال فضحنيو 

 .كيندة يا أنت - 

 تسارعةامل قلبي دقاتو  جسمي حرارة تحت الصعداء تنفست

 :داخلي في قلتو  قوة من لدي بقي ما اعاستجم حاولتو 
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 ..دوري حان أخيًرا و

 كذلك أنا أني أعرفه ما كل لكن !سأقول  ماذا أعرف ال نالؤي" أ" -

 املجهولة السيارة تلك في لقاء أول و  نظرة أول  من أحببتك، أحبك

 لم، اللحظة هذه الصبر بفارغ نتظرتاو  أحببتك، فيها تتألم أنتو 

 أ كثيًرا خائفة كنت ألني بحبي لك البوح عتطسأ
ّ
 الحب نفس تبادلنيال

 من خطوبته فسخ الذي الوحيد لست، ش يء كل في أشبهك، مثلك فأنا

  هاأحبّ  فتاة أجل
ً
 ابن من خطوبتي سأفسخ !كذلك أنا، احديث

 زوجتهو  لخالي مرضاة به قبولي كانو  يوًما أحبه لم الذي" بدر"خالي

  فقط
ّ
 خيرهم منهي  آلان أنا فيها خير ذرة كلو  ،ربياني لذانال

 .تعلم كما ..عطفهمو 

 أشتري  أن يجبو  وصلني القطار أن عرفت، أحببتك ما بعد لكن و

 زوجتهو  خالي أخبرت، و يفوتني أن قبل أركبو  معك سعادتي تذكرة

 زال ما، و بقوة وجهي في صاحو  يفهم لم  بدر"" لكّن ، وضعي ماتفهّ و 

  سوف عودتي عند، معه أكمل أن أمل على
ّ
 النهاية بأنها أقنعهو  مهأكل

 .محالة ال

 :رقيقة ةابتسامبو  انحنو  سعادةو  فخر  كلها وجهه تعابيرو  لؤي 

 الظروف تلك في بعضنا نحبو  كيندة يا نلتقي أن هللا قدر إنه -

  ....يجمعنا أن هللا شاء، آخر طريق منا لكّل  كان بعدماو 
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  معي ش ىيتم أن لؤي  من طلبت، املطعم من خروجنا بعد
ً

 ألنه، قليال

 أن اللحظة تلك في تمنيت كم، كثيًرا له أشتاق سوفو  يغادر  سوف

 قلبي كل من أردت، ظرف ألي جانبه من أتزحزح ال أنو  الوقت يتوقف

 ،و أمسكتهاو  تشجعت خطوات بضع بعد، أملسهاو  يده أمسك أن

 بدأو  مني خجل اللحظة تلك في، أصابعه مثوى  في أصابعي أدخلت

 على ضم ثم، التاريخ لها يبكي لحظة..وجهه احمرو  هناكو  هنا ينظر

  مفارقتي يريد ال كأنه، الغليظة بأصابعه يدي
ً
 يَ لإ نظرو  ابتسم ثم ابتات

  بدفء..

 "الحقيقي باألمان مرة ألول و  أحسست"

 :لي قال ثم 

 يا أخرى  مرة سأرجع متى أعلم الو  اغًد  عملي إلى أغادر سوف أنا

 ، تام نيقي على كوني لكن، كيندة
ّ
 في أنسك لمو  قلبي كل من أحبك ينأن

 أخرى  مرة لقائنا يوم أنتظر سوف، و حييت ما أنساك لنو  لحظة أي

 هناك أن صميمك في دائًما علميا، و لك سأشتاق، و أملو  حرارة بكل

 
ً

 !أجلك من ش يء أي يفعل سوف قسنطينيا رجال

  :حبو  ةابتسامب فرددت

 كثيًرا لك سأشتاقو  ،لؤي  يا قلبي صميم من أحبك كذلك أنا-

 ..تراسلني أن تنس ى ال لكندائًما و  سأنتظركو 

**** 
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 ...املغادرة لحظة وصلت

 :قالو  ليإ نظر، املارة قليل رصيف على متقابلين ثنينالا نحن توقفنا

 اتالكلم بأرق  توديعي بعد باملغادرة همو  !رعايتهو  حبيبتي يا هللا أمان في

 حزنت ..البيت إلى بنيتقرّ  حافلة انتظار عيةمّد  خطواته أبصر واقفة أناو 

 
ً

دري ما حصل لي في تلك أال و . ..أعشق ألني أكثر سعادتي لكّن  ،قليال

. أصبحت ملكه هو فقط..روح و  عدت مسرعة نحوه بجسم ...اللحظة

 
ّ
بدون  تمتقّد . ..ق ببراءةالجميل يحّد و  مامي بوجهه الناعمف أتوق

مت نحو شفتيه تقّد . ي الكبير..حبّ و  فق عطفيأمستوية على و . ..شعور 

 خر آلا ة بالعالم اال بدون مو  الورديتين الناعمتين

 ...لتهقبّ 

 و  اوقف هو مبلًم 
ً

حمرار الا وجهه يكاد ينفجر من شدة  ،خجال

 نته بقوةضحو  بدتمنيت دوامها لأل  أحسست بنشوة خارقة للعادة،

 حزن كو 
ّ
 تمنيت  ه قطعة مني،أن

ّ
 ..يتركنيو   يغادر  أال

حنين و  بنظرة عشقو  اطبق على كافياو  يهس ي بيدأمسح لؤي على ر 

. ..كذلك مثلك أنا ...سوف تشتاقين ليو  كثيًرا تحبيننيأنك علم أ. ..قال

ات خر نفس لكن مطبّ آ إلىبقى في حضنك أن أتمنيت من كل قلبي 

 للعشاق فيها  طرقها وعرة ال يحّق و  الحياة كثيرة
َ

الدعاء و  الصبر  إال

 أاعلمي و  ...انتظريني يا حبيبتي
ّ
 هناك  ن

ً
 ...من نفسه أكثر ك يحبّ  رجال

ودعته و  حزانيأبهجني قول لؤي بسعادة قصوى أنستني كل أ

 ....و قلبي املشتاق.بنظراتي الطويلة
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 "لؤي "

  الوقت ليت
ّ
 و  لاحساس ذلك عند فتوق

ّ
  !دفقالت

  ..توقف ..توقف ..الوقت ليت

  !أنا أعد لم أنا ..ملكي ليس أصبحو  مرة ألول  قلبي رقص حيث

  !بك جنوني بدأ..برهة أو لحظة أو قةدقي

  ..مكان كل في أراكِّ 

 ..حبيبته عن يحدثني الذي صديقي في أبصرك

  ..املقاتلين وجوهو  الطويلة الساحات في أبصرك

  ..لئةئاملتل كالنجمة سرحت كلما ألاعالي في أراكِّ 

 طاولتي على املنعش القهوة بكوب يأتي هوو  النادل وجه في أراكِّ 

  ..املفضلة

 في أراك صرت، الورود محل صاحبة في العذبة محياك مالمح أرى 

 ..شخص أيو  مقصد أي

  !بك جننت لقد

 ؟بالضبط السبب ماو  ؟؟هذا حدث كيف
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 !قلبي يريح اتفسيرً  هناك ليت

 ..الطويلة الليالي لك شهدت أنثى !أنثى أي تكوني لم

  ..املعاني بكل كيانيو  قلبي سحرت أنثى

 ..ورقتيو  غرفتي أصبحت ..قريتيو  نتيمدي..مالذيو  وطني غدوتي

  ..هوائيو  وسادتي غدوت

 .باقِّ  كيندة يا حبك على أني الناس كل ليسمعو  فليعلم

 ..شتياقكا عند أحببتهو  بعدك كرهت

 .أتعس وصفيو  أضعف كلماتي ..تغادرني ال العذبة مالمحك

 من بنظرات ..يرمقني طيفو  ..يحرسني طاهر مالك أنك توهمت

 .شتياقياو  حنيني سينيتن ..عينيك بدر

 ..يبدر  ءيض ي الذي النبراس خليلتي يا ستبقي

مؤسستي و  وجتهي والية وهران حيث عملي إلىعدت أدراجي ..

 ..العسكرية

 فائقة بمعايير تتسم املتوسط، ألابيض البحر جوهرة وهران مدينة

 على العريقةو  القديمة املدينة هذه مرت فقد ؛السحرو  الجمال

  فيها، ةتاريخيَ  ةسياحيَ  معالم ذاتو  عدة حضارات
ً
 كنيسة خاَصة
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 العظيم، وهران ومعبد الباي، وقصر ..العريقة الكنسية ..كروز سانتا

 بقية عن يميزها ماو  ..لوهران الجهوي  واملسرح وهران، وكاتدرائية

 العسكرية والحصون  للقالع تجّمع أكبر هو الجزائرية تياالوال 

 املدينة هذه بها تتمّيز التي الماملع من الكثير وغيرها القديمة،

 ألّنها، الرائع الديني التعايش في رقيهاو  ثقافاتها سر ويكمن ..العريقة

  شهدت التي املدن من
ً

 والكنائس املساجد ففيها ارائعً  اديني   اتعايش

 ألاشخاص حريةو  السكان بين الديني التسامح عن تعبر التي الكثيرة،

  لها كما ..الدياناتو 
ً
 عل مكانة

ً
 جامعة باحتضانها ،عظيمة فكريةو  مية

 العربي الوطن ومن البالد، أنحاء شتى من الطلبة إليها يفد التي وهران،

  هي، فيها والتعليمية الثقافية الحركة أنعش ما والخارج،
ً
 ملهمة

 وقد ،وأدبهم لرواياتهم مهم مسرح وفيها وألادباء، الكتاب من للعديد

ا..خلدون  ابن بينهم من ألادباء من العديد فيها أقام
 
 جميلة إنها حق

 ألضرحةاب تعجو  .."الثانية باريس" املتداول  لقبها تستحقو  رائعةو 

 شغلي ظل في سنوات أربع بها أمضيت ..والصالحين لألولياء واملقامات

 ظل في عانيناه ما هول  من بالرغم فيها قضيتها أيامي أجمل، هناك

 خوف، و الجمر من حرأ علينا مرت سنوات ،لارهاب على القضاء

 هذه دخلت حينما الجزائر ..قلوبناو  عقولنا في راسخة ستظل، دائم

 مليس لمو  الشجر و  البشر  على أتت أقطابها شتى في السوداء املرحلة

 بعد الوراء إلى الدولة أعادت، امرأة الو  شيخ وال رضيع ال منها

 ..زدهارالا  في نطالقهااو  ستقاللهاا
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 في عملي ةبداي من ..الحسبان في يكن لم ما عقلي في ترسخ لقد

 املسلحة الجماعات تلك بدأت فقد ؛الساعة هذه حد إلى الجيش

 الدولة "لبناء محاولة في ،كبيرة إسالمية أحزاب عن املنسلخة

 .اسياسي   فشلها بعد "لاسالمية

 متميزة قاعدة وبناء التحريض جلأ من املجتمع على ركزت فقد

 قدو  ،والسياس ي الديني الخارجي مالدعو  السياس ي الستار تحت

 ستعدادالا  :منها طبيعية عواملو  أجنبية عوامل من كثيًرا ستفادتا

 خبرة من ستفادةالا و التدريب حيث من املسلحة للتنظيمات الجيد

 في الجبلي الطبيعة عاملو  ،أفغانستان تحرير حرب في املقاتلين

 املجاهدين لمث للمقاتلين جيد ومالذ غطاء يوفر كان لذيا الشمال

 املزرية قتصاديةالا ةالحال من استفادت كما ،التحرير ثورة إبان

 من كبيرة فئة تعاطف كسبو  إفالس بحالة تمر كانت والتي للدولة

 من دقيقةال غير الفتاوى  منو  الدينية املادة من ستفادةاال ب الشعب

  .الوطن خارج

 كانتف ،متفانية شجاعةو  قوي  بقلب عشتها أحداث عقلي في ترسخ

 تصفيةو  الحكومية واملراكز الشرطة أفراد باستهداف تتمثل بدايتهم

 موظفي كل بأن لافتاء تم حيث ؛دركيينو  طيارينو  العسكريين ألافراد

 .طغاةو  كفرة للحكومة ألامن
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 بسبب للجزائر مساعدات تقديم العربية الدول  كل حتى رفضت

 .الغربية والصحراء الخليج حرب من موقفها

 اهذ لكن ؛حصار بحالة يمر ألاخير هو كان الذي العراق باستثناء

 وكذلك أموال في تتمثل للجزائر كبيرة مساعدات يقدم أن يمنع لم

 .فقط الشقيقة سوريا

 جانب إلى العربية الدول  بعض فيه وقفت الذي الوقت في

 عملية لتسهيل ؛الحدود وفتح باألسلحة بمدها، املسلحة الجماعات

 الجماعات قادة استقبلوا القادة بعض أن حتى، لها ألاسلحة تهريب

 .املسلحة

 زمالئي قتحام،الاو املطاردة في املتخصصة مهماتي في أمامي رأيت

 بترت من منهم، جماعي أو فردي ناري  بطلق مات من منهم الشجعان

 تحت لاسعافات له نقدم نحنو  ألالم فرط بشدة خيصر  هوو  رجله

 ...نبًداألا  لها تقشعر ارؤي

 بيالروسياو  أوكرانيا مثل ودول  إفريقيا جنوبو  اتركي قدمت بينما

 أن كما ،الحق وقت في ثمنها تتلقى أن على ووافقت ،مصفحة عربات

 تلقب عسكرية شبه قوات بناء يقرر  الجيش جعلت قادتنا حاجة

 على يعملون  متطوعون  أشخاص وهم -الباتريوت- الذاتي بالدفاع

 لكن ؛النائية املناطق في رهابيةلا  الجماعات هجمات من قراهم حماية
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 كل في ورعب خوف في النائية القرى  عاشت املالية ألازمة بسبب

 .املتكررة تهديداتهم مع أنواعها بشتى ألازمات عاشت، لحظة

 هذاو  الجيش ضد عمليات بتنفيذ منا عديدين أفراد غدر تم كما 

ا كنا، الناسفة العبوات بتفجير
ً
 أمكنتنا في جامدينو  مذهولين أحيان

ا نبصر  ال
ً
 بسبب الشاحنات يخترق  كان الذي الرصاص سوى  شيئ

 ..املهاجمين مالحقة صعوبة معو  مصفحة عربات توفر عدم

 ضد التصفيةو  القتل من عائالتنا أفراد على كثيرا خفنا كما

 لتحاقالا لعدم آلاخرين الشباب لدفع الشرطةو  الجيش أفراد عائالت

 ..لارهابي أخيه طرف من بيته خلدا قتل منهم كبير عدد، هبصفوف

 يسقط كثيرة مناسبات في كان حيث، النفس ي العامل ستخدمواا

 من الكثير وجود مع الجيش أفراد من إخوتهم برصاص مسلحون 

 ..إرهابيو  جندي على تحتوي  الواحدة العائلة كانت تاال الح

 السرية جتماعاتهما تنفيذو  ختبائهمال  الجبلية الكازمات خدموااست

 تموه ..ألانفاق تتخللها ألارض تحت مغارات عن عبارة وهي ..نيئةالد

 بسبب للخطر جنودنا حياة يعرض كان مما ،باألعشاب مداخلها

 ..التدخل ومحاولة قتحامالا عمليات

 ..الصابرين مع هللا لكن
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 أكثرها كانت موجعة ضربات تلقي في بدأوا (2001) عام دخول من 

 نخبة من الخاصة للقوات عملية أول  يف منهم كاملة كتيبة مقتل دموية

 املجموعة من مسلح 300 حوالي العملية تلك في وقتل الجيش أفراد

 ..أفرادهمو  نظامهم زعزعت ةحناج أخرى  عديدة هجماتو  ..املسلحة

 القضاء تم حيث ؛الوطن داخل قرارستالا  بداية الفترة هذه شهدت

 تطوير جيشنا أنفاست كما ،املسلحين من باملائة 85 نسبته ما على

 الجماعات تنتهي لم هذا رغمو  ،الوطني قتصادالا تحسن بعد نفسه

ا؛  املسلحة  .أخرى  ضربات بتوجيه الجيش مر استفنهائي 

 
ُ
 عن لافراج تم، املسلحين من آلاالف عشرات على القبض لقيأ

 عمليات في يتورطوا لم ملن الوطني السلم إطار في منهم كبيرة أعداد

 نيعشر و  نياثن-22.4 بـ 2000-1992 املادية رالخسائ قدرتو  قتل

 .دوالر مليار أربعة فاصل

 ،عصبيةو  تشدد بكل والتقتيل الذبح أعمال ذلك بعد وازدادت

 ألامن عناصر من بأنه يشك شخص أي ذبح ،جديدة بمظاهر بدأواو 

  الحواجز هذه تقام كانت حيث،املزيفة الحواجز خالل
ً

 مناطق في ليال

 تبالبز  شبيهة تبزا، يرتدون  املسلحون  نوكا ،ألامن عن بعيدة

 تحت املواطنين بسلب يقومون  كما ،والدرك والشرطة العسكرية

  املساجد على لاغارةو".املوت أو املال" شعار
ً

 سواء فيه من وقتل ،ليال

 من آخره إلى بأعمالهم وندد إمام أي تجرأ إذا ؛اذبًح  أو بالرصاص رمًيا
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  اليوم لكناامت هلل الحمدو  ،القذرة أعمالهم
ً

 و  قاهًرا اجيش
ً

 كل في باسال

 جيش ..يصدأ ال معدن من أنه عنه يقال أن يمكن ما أقل، الظروف

 املعداتو  التقنيات بأعلى مسلحو  ،القتالية العوامل بأقس ى مدرب

 أي إلى للذهاب مستعد جيش ..املدمرة الصواريخو  املتنوعة العسكرية

 صارو  الدم شرب ائري الجز  الجيش بأن "البعض اختصره وكما ،مكان

 " املوت من الخوف عقدة من تخلص أن بعد للقتال امحب هاشر 

بة ظاملواو  فمازلنا على حالنا في العزم ..الشعب عن يختلف ال آلامرو

توفير ألامن و  ،للقضاء على املجموعات لارهابية جمعاء ؛الشديدة

 تناشدنا أشواق ألاهلو  كان يجمعنا حب الوطنالكامل للبالد.. 

 انتشار وقت على أمل  أيفي مستعدين للتضحية بحياتنا  ..قاربألاو

، من صعوبة املهام املوكلة لنا كثيًرالقد عانينا ألامان.. و ألامن

في غرفتي بعد تعب  ألاحيانفي بعض املالحقات..و  أرهقتنا املطارداتو 

 لقي ستأو  حمستأكبير 
ً

 التفكير في مستقبل مشرق.. و   النسيانمحاوال

 
ّ
 كثيًراأشتاق و  و أحّن ؟ماذا تفعل آلانو  أحوالهاو  الدتيفي و  ر أفك

 ؛و فكرت في أن أكتب لها رسالة أطمئنها على حالي..كيندة حبيبتي إلى

 تتنتظرني بكل لهفة.و  فأنا أعلم أنها مشتاقة لي

 و كتبت..
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يا  حالحبيبتي كيندة السالم عليك.. أرجو أن تكوني بأفضل 

كل ما حدث  عنأريد أن أحدثك و  كثيًرالك  اشتقتلؤلؤتي الغالية.. 

 لكن الورقة ال تكفي..  ؛كل ما يحدث هناو  معي

 ،مباشرعملي و  بحالة جيدة أناال تقلقي علي ، سأختصر كالمي

 زلنا في قضيتنا الكبرى.. ال و 

على  طمئنيها إليها؟ إذا ذهبت ؟تزورينهاهل  ؟أمي حالكيف هي 

 لك أبيا كتبتلقد و  أخبريها أني بخير..و  أحوالي
ً
ا شعرية من نبع ت

لك عن مدى  تعبر و  أتمنى أن تعجبكو  ،هديتي لك يا محبوبتي فؤادي

 حنيني: و  حبي

 :القصيدة

  اي ،معشوقتي اًم سال 
ُ
 ؟تفعلين اذام رى ت

  دتاز  ر  ان قلبي في بكُح  
 
 ..سنين البعد

  ..الحنين فيَ  د  از  لكِّ اخيو  يغدو  يوم   كل 

  حتى 
ُ
  ين!املالع رب   يرحمك   رحمنيا لقلبي لتق

  الحنين.. فيَ  داز و  روحي سكن ب  اعذ كِّ اهو 

 ..الجميلتين عينيك سم شربت حتى ؛قلبي تبعت ،آآه 
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 ..البنين أغلى يا أحب من في مُ السال  عليَ  

 ؛حين بعد ولو آت   فقدومي ؛حبيبتي نتظرينيا 

 ..بشمس الصبح ينحني أن ينجليالغيم ال بد ف 

 بدر ينطوي..بنور الالليل الطويل ال بد أن ينقض ي و  

 ..سالمي يا أعز من روحيو  أشواقيبأختم لك 

  "..أحبك كيندة"
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النور في أعماقك يجب أن ليسطع "
 "يحترق شيء فيك

 جالل الدين الرمي
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 "نجوى "

  ":كيندة" صديقتيو  أختي عن بالنيابة آلان أنا لكم أكمل سوف

 لفتاةا تلك تعد لم، بالكامل تغيرت حياتها"لؤي " دخول  بعد

 طموحهاو  ش يء لكل تحسب، مناقشتها يصعب التي النكديةو  العملية

  ..كثيًرا طبعهاو  شخصيتها على أثر الذي املفرط

 محبة مرحة فتاة أصبحت فقد ؛أبًدا تغيرها مدى تتصوروا لن..

 مدى عنو  "لؤي ـ"ل عشقها مدى عن لي تحكي ، دائًماالحبو  للحياة

 العالية أخالقه السيما، ذابةالج وسامتهو  القوية بشخصيته تأثرها

 بها يعتنيو  يحبها سوفو  رائع شخص أنه أيقنت عنه حديثها خالل من

 في أنه هائلة بسعادة أخبرتني كما، املحبو  املخلص الزوج لها يكون و 

 ..والدتهو  هو  لخطبتها يأتي سوف املقبلة إجازته

 حتى تسهر، كبير بشوق  تنتظره هيو  ،ذهابهو  لهما لقاء آخر منذ

 ..انيةحو  حبيبة ذكريات من رصيد مع الليل من طويلة اتساع

سارحة غرفة "كيندة" وجدتها  إلىفي أحد الليالي العاتمة دخلت 

قلت بعد ، زورق الهوى تائهة في ، على طرف سريرهامفكرة و  بنظراتها

مساء الخير يا  :أنا مبتسمة، و دق الباب بعكفة إصبعي السبابة

 .. حلوتي

ت ببراءة واضحة ابتسمو  ،ال إرادية بجسمهادخولي بهزة نتبهت لاف

  :قالت

 نا أريدك في أمر خاص.. أف ،جانبي إلىتعالي يا نجوى 

  !ماذا هناك :حاجبين منعكفينو  نبهار ابرددت 
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 ا بسرعة أخبريني.. هيَ 

لقد جاءتني  :تدخل يديها في حجرها متمايلة بجسمهاهي و  ،قالت

بياتها الشعرية أما فيها جمل أو  ..كثيًرافرحت بها و  رسالة من لؤي 

يع طستأال .رسالتها الغرامية الدفينةو  التي هوستني بجوهر كلماتها

 .. اسوف أبعثها غًد و  وصف مدى سعادتي.. و قد كتبت رسالة له

عرفت سبب كل هذه السعادة  آلانآآآآه.. يا للروعة..  :قلت

 ..القصوى 

عد بو  ،ن يقتلني ملعرفة ما جاء في رسالة لؤي أكاد الفضول 

اقراءتها و  عت انتزاعها منهاطاست ،لحاح كبير من طرفيإ
 
 كانت ،حق

 طلبت من كيندة أن أقرأ ردهاو كذلك  ..حد كبير إلىمعبرة و  رائعة

 :جاء فيه التاليو 

 حبيبي لؤي.. 

أحوالي كما تركتني أزاول و  ،بصحة جيدةو  بخير  أنا، بعد السالم

كل يوم ، كثيًرالك أشتاق و  لكني أحن..ي الطبية مثل كل يوماستدر 

خيالك ال و  ،بك في كل ليلة أحلم، غراميو  يمر في بعدك يزيد عشقي

إنها  ،فاطمة أميأريد أن أطمئنك على أحوال و  ،يبرحني حتى ثانية

شديدة ال  امرأةهي ، و كنت عندها منذ يومين فقطو ، بألف خير

من  شكرك ال أنس ..ال تقلق على كلتيناو  اهتم بنفسكو ، تخف عليها

لقد نقشت حروفها في  ،ةأعماقي عن قصيدتك الرائعو  ،قلبيل ك

  لييرجعك و  أتمنى أن يحميك هللا ..أيسر صدري 
ً
 .أحبك.. .اا غانمً سامل

 ..حبيبتك كيندة
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 2004أوت//14

 "كيندة"

 من آلان قبل علمناو  ،يومين قرابة منذ ختفىا، باملنزل  ليس ر بد

 فترة عندها املكوث قرر  قد، و عمته بيت في أنه بمنزلنا هاتفي تصالا

ًدا أعلم كنت ..مؤقتة زمنية  لةمقاب إلى يضطر ال لكي اهروبً  فر أنه جّيِّ

 .لخطبتي اليوم قادمون  أنهم علم فقد عائلتهو  "لؤي "

ا حار   الجوو  صباًحا التاسعة إلى تشير الساعة  طعم أذق لم، جد 

 ..ألامس منذ ترتيبهو  البيت تنظيف في منهمكة كنت فقد، أبًدا الراحة

 العطور  أحلى رششتو  شعري  صففتو  ،حلة نبأحس تجهزت بعدما

 العلوي  الدور  إلى أصعد تارةو  السفلي صالوننا في أجلس تارة أضحيت

 مراراستب أخرجو  واحد   آن   في سعيدةو  متوترة املرآة في نفس ي أتفقد

 التوتر  شدة من تقريًبا دقائق خمس كل الحائط ساعة على نظرة ألقي

 :قلت الصبر  عدمو 

 "كثيًرا تأخروا لقد"

 أصبر  أن أخبرتنيو  ،قلبها كل من لي سعدت "نجوى " أن كما

  نفس ي لكاأتمو 
ً

 خالي عيني في الحزن  رؤية هو أبغضني ما أما، قليال

 فقد ؛فيروز  أمي أما، بقلق سجارته يدخنو  ينتظرهم هوو  ،سالم
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  تخرج لمو  ،غرفتها دخلت
َ

 ،ضتانتف الباب جرس رنين بعد إال

 ..قدموا أنهم يبدو ى لنجو  مسرعة قلتو  قلبي تدقا شتدتاو 

 طابقنا من أطلتو  غرفتي من خرجتو  جانبي من نجوى  نهضت

 كالبرق  مسرعة أتت، دخولهم فالحظت ؛منزلنا باب موقع إلى العلوي 

  :قالت عريضة اتابتسام تبتسم

 صالوننا إلى ممعه ّم هو  أبي بهم رحبو  كيندة يا حضروا لقد

 .ملقابلتهم تحقتال أمي حتى آلان السفلي

 أفعل ماذا :الوضوح بادية املتوترة أنفاس يو  تغمرني السعادةو  قلت

 النظر؟ أختلس أن يمكن هل آلان؟

 ..ال ..ال

 للغاية محرج موقف في قعأ، و أحدهم يراني أن أخاف

 لتقديم عليك ينادوا حتى ،هنا سننتظر عياسم :نجوى  قالت 

 ..لهم املشروبو  الحلوى 

 أمي نصرفتا، عليهما زوجتهو  خالي تعرفو  هأمو  "لؤي " قدوم بعد

 كما، لهم الحلوى و  املشروب معيو  ،للحضور  تناديني لنا فيروز 

 ..لكن لي نجوى  مرافقة عدم على بتهجم عترضتا
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 أمي وافقت، لحضورها نجوى  من بغمزات لها أنا توددي بعد

 متوترة متتابعة بخطوات نزلت الضيافة صينية حملي بعدو  ة.بصعوب

 لي تبتسم بجانبي ونجوى  .قلبي في الهائل الفرح فرط من لقمح قلبيو 

 لكنها ؛إليهم الوصول  صعوبة ءعب أحمل، بقوة أضحك تجعلني تكاد،

 يتوقف قلبي كاد بعدما أمامهم الصينية ووضعت، الكرام مرور مرت

 أنظاري و  نجوى  بجانب أمامهم جلست، السريع الخفقان شدة من

 بجانب حبيبي"لؤي " ملحت، طفق عيني بطرف ملحتهم، ألارض على

 قدو  بخجل املعهودة تهابتسامو  الجميل وجههو  ساحرة بأناقة، أمه

 و  حمرة البيضاء خدوده توردت
ً

 بذلة يرتدي كان، لي رؤيته لحظة خجال

 وقعت عندما .اللون  حمراء عنق ربطة عليه اأبيضً  اقميصً و  سوداء

، مني قفزسي قلبي بأن شعرت جلوس ي من ألاولى للوهلة عليه أنظاري 

 فيه النظر ألمعن خجلي تقتل كبيرة شجاعة أعماقي كل من أردت

 .مافيه بكل الترشقو 

 في بث ما ،عزمو  ثقة بكل فيروز  أميو  خالي أسئلة على يجيب كان

 الدنيا يحارب أن يمكن أنه شعرت أني حد إلى طمأنني..الطمأنينة قلبي

 ..أنا أجلي من أجمع العالمو 

 " فقط أنا "

 صغيرة كل عن تفاهموا، أمهو  "لؤي  "مع "سالم" ليخا حديث بعد

 لي سالم خالي حب كذلك أسعدني ما..زواجناو  رتباطناا تخص كبيرةو 
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 بي عتناءباال  "للؤي " املحثة توصيتهو  حصل ما كل من بالرغم

  لي ألامانو الحب كل توفيرو  عليَ  املحافظةو 
ً

 :جديةو  بحزم قائال

 حضني في لدي كبرت الثمينة هاأمانتو  الغالية أختي ابنة هي "كيندة"

  ..املدللة صغيرتيو  ابنتي هي ياهتمامو  رعايتي تحتو 

 فليكن ،سننهاو  الحياة هي هذه لكن فراقها علي السهل من وليس

 أنك علما أناو  الحبيبة ابنتي ،أملك ما أغلى أسلمك أني علمك في

 كف ستكون 
ً
 أعرفو  الرجال كل بين من ختارتكاو  أحبتك هي ..لها اؤ

 .سعادتكما قلبي كل من أتمنىو  متفهم إنسان أناو  تحبها أنك

 ردو  بهدوء خالي إلى نظر "لؤي " وجه في اجلي   العزمو  الاهتمام كان

 كل مهمة فهذه عليها خوفكو  لها محبتك تماًما أدرك أنا :بشجاعة

 عليها طمئنانالا و بنتهال  املناسب املكان اختيار أحبو  ربىو  تعب والد

 من "أحبها" عمي يا فخر بكلو  أنا ..لمسؤوليةل حمل الذي الرجلو 

 أوالدي أم هللا بعون  ستكون و  مالذيو  وطني فهي ،قلبي أعماق

 أغدقو  ألامانو ألامن سأعطيهاو  املحبو  املخلص الزوج لها سأكون و 

 أكثر حتى بها سأعتني أني أعلمو  تخف فال. ..طمئنانالا و بالحب عليها

 حسنو  شجاعته من خالي جهو  على العريضة ةبتسامالا  زرعت. ..منك

 سوءو  خوف نظرة كل وتالشىت. ..رتياحالا و الرضا عالمات أظهرو  رده

 غيرو  عبوس بوجه موافقتها أبدت التي، فيروز  أميو  خالي وجه من ظن

 .راض
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 أدت املريحة تهابتسام تليها بعيد معنى ذات بنظرة خالي رمقني

 غمرتني ...ي ر اختيا حسن على الرضا كل راض   أنه وأشعرتني مفعولها

  عشق نشوة
 
. ..صدري  أعماق من وسرور فرح زفرة أطلقتو  دخيلة

 كذلك فهو الطويل خاليو  "لؤي " أحاديثو  الزيارة ساعات وانقضت

 في مكوثه زمن من أعماقه في املحفورة ذكرياتهو  الوطن بحب مغروم

 الغالي الوطن هذا أبناء بسالة عنو  الوطنية الخدمة فترة في الجيش

 غرفتي إلى هممت مغادرتهم بعد. ..ألايام هذه الجيش أحوالو ، العزيزو 

 نجوى  أبدت ..الطريفة املزحاتو  الحديث أطراف دلابنت نجوى  مع

 الكالم في اسلًس و  " مهذًبالؤي " كان كمو  ي اختيار  حسن جدية بكل

 ..املظهرو  الخلق جميل كان كيف

 "لقاء أول  من الجميع على أثر لقد"

 العتيقة ألاحاسيس تلكو  بيتنا في معه ظاتاللح تلك أبًدا أنس ى لن 

 ..حييت ما املغدقةو 
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 "..أن يغير قدره المرءال يسع "
 مهاتما غاندي
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 "الكبرى  املأساة"

 "كيندة"

 ؟لؤي  يا أحبك كم تدرك هل..

  تدرك هل
ً

 ؟لك حبي مدى أصال

 ؟الجواب تريد هل

  !قبالتيو  شوقي سألا !صدري و  حضني سألا !عيناي سألا

 النفس أنك ستدرك ؛قعره عن يفصحو  يتشجع قلبي ليت

 ..النبضو 

 إحساسك ..ألاعذب هو صوتك .. وعقلي لقلبي اسر   بقت تكابتسام

 ..ألابهى قلبكو  روحك ..يديك ملسة ..ألاحلى هي ضحكاتك ..ألانقى هو

 حزن  ..صفاهاو  بنقائها قلبي شقت التي رائحتك عن يقدر وصف ال

ا عيناك
ً
 كأن أشعر يجعلني بك القوي  ياهتمام ..ييستهوين أحيان

  !بحياتي مرتبطة حياتك

 بصدق دمي من بحبر لك تكتبو  تعبر  أصابعي أترك سوف

  ..جوارحي

 ..لؤي  يا ..أحبك ..حبكأ ..أحبك..
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 ..لك الكبير لعشقي الحقيقي السبب أعلم ال و

 ؟أهواك كم تدرك هل

 ليتطلع الحزن  توق يحين تفرح حين، املتنوعة مآربهاو  بنيتها للحياة

 في، جديدة بسمة لتزرع الدموع زمن من البد تضحك حينو  جديد فرح

 القدرو  واحد الحبيب يبقى لكن منيات،ألا و ألاحالم تكثر صميمنا

 ..واحد

 بلغت مهما الجميع فوق  كلمته، منكو  مني أكبر هو الذي القدر

 اجن الحكمةو  بالصبر  تسلح من أمامه، املباغتة ملسته من البد شدتهم

  ..الدجى في حتفه لقي رنفاستو  عارض منو 

  أطلب لم
َ

 للخالق رجاءو  توسل بكل حبيبي بجانب البقاء إال

 أودع، الهوى و  العشق سر كياني في أودع الذي حبيبي، الكريم سبحانه

 ..االدن في السكرةو  النشوة سر فيَ 

  ..تفاخرو  عنوة بكل أحببتك من يا حبيبي

 أين الو  نهايته أعلم ال عشق نار على هدوء بكل ويتاست التي أنا 

  القوية باألحداث دائًما مفعمة كانت فحياتي ؛مسالكه آخر

 اصبرً ، احبً و  اسوءً ، انحرً و  اكر  ، ادمعً و  افرًح  متزجتا أحداث

 و 
ً
  ..احنين
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 تمر لن أنها أظن كنت، شقية أحالم تحت الليلة تلك بسالم نمت

 
َ

 سقف تحت معه أكون و  ،"لؤي "بحبيبي أتزوج حتى عديدة شهور  إال

 أشهر  ثالثة إلى أشهر ثالثة من تكون  عودته أن أعلم أني مع، حداو 

ا
ً
 التي، أمه مع واحد بيت يجمعنا بعض مع نكون  أن املهم، أكثر وأحيان

  .أيًضا أنا لي أم بمثابة صارت

  ،متأخرة نمت أنني رغم و
َ

 ..اباكرً  نهضت أنني إال

 ساعة نصف بعد، و عميق نوم في يغطون  ال يزالوا الجميع كان

 .الفطور  إلعداد للمطبخفتوجهنا  "نجوى " نهضت

، طاقتي كامل في فكنت أنا أما، املللو  الكسل غاية في أختي  كانت 

 مائدة حول  وهي أنا ناعااجتم بعد ..النشاطو  بالحيوية مفعمة

 امكشرً ، "بدر" بينا لتحقا، الحليبو  باملربى الكعك نتناول  ..الفطور 

  كان ن،يملتوي نيحاجبو  عبوس بوجه
ً
 ألقى، الش يء بعض امرتبك

 حمل ثم، بها جاء التي الدخلة تلك أبًدا تعجبنا لم، أنفه تحت التحية

 هناك جلسو  الضيوف سفرة إلى به ذهبو  الساخنة القهوة من اكوبً 

 السيدةو  أميو  "سالم" أبي بنا لتحقا قصيرة مدة بعد، و وحيًدا

 أشغالها لبداية لنا املجاور  بيتها من لتوها حضرت التي  "حفصة"

 .كعادتها
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 كنت ،الجامعة نحو ناانطلقو  ناتجهز ، الفطور  إكمال بعد

ا متحمسة  القيام أنوي  التي الزيارة عن نجوى  أحدث، و طريقنا في جد 

 .اليوم عشية بها

 :لها قلت و

، عليها طمئنانلال  "لؤي " أم أزور سوف محاضراتي إنهاء بعد اليوم-

 .فقتاو  قدو  أمي من لاذن أخذت قدو دائًما  وحيدة فهي

 ؟معك أذهب أن تريدين هل، و جيد-

  :بنظراتي متحاشية لها فقلت

 .وحدي أذهب سوف نفسك تتعبي ال-

 لكن عزيزتي يا تريدين كما :قالت ثم متفهمة رأسها نجوى  هزت

ًدا لنفسك نتبهيا  هيو  السويقة أحياء في تقطن أنها أعلم فكما، جّيِّ

 وكذلك، للفتيات واملعاكسات التحرشات يهف تكثرو  خطير  مكان

  التهديد تحت السرقة

 :بثقة قلت

ًدا أعلم أنا "نجوى " يا تخافي ال  من النوع ذلك مع أتعامل كيف جّيِّ

 من خروجه أثناء لؤي  لزيارة قبل من مرات عدة ذهب أني كما، الشبان

  ..املشفى
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 !لكن

 "هنا تعالي"

 ؟مور ألا  هذه كل تعرفين كيف :هزاءاستب ضحكت

  :زدراءا في مبتسمة عليَ  نجوى  فردت

 ؟قبل من هناك ذهبت هل..؟أعلم نأ لي كيف

 املنطقة تلك شبان عن تحدثني كانت هناك تسكن لي صديقة فقط

  يكون  أن اعطاست لؤي  أن كيف أعلم ال أنا ..الخطرين
ً

  رجال
ً
 امتخلق

 و 
ً
 املنطقة؟ هذه حذو يقطن هوو  ..قيةار  مكانة ذوو  امحافظ

 :مطمئنة لها قلت

ًدا ألاحياء تلك أعرف ال أنا  أمه في يكمن ذلك سر أن أعلم لكن، جّيِّ

 يخبرني كان كما سوء كل من عليه حافظتو  تربية أحسن ربته التي

  ..له أمه تضحيات عن هو دائًما

 كلية إلى طريقها نجوى  أكملت، الطبية الكلية إلى وصولي بعد

 اظهرً  عشر الثانية ةالساع تمام في..تدرس حيث لانسانية العلوم

 على يبدأ تجريبي درس سوى  لي يبقى ولم ،صباحي درس آخر أكملت

 زو  الثالثة الساعة تمام حتى الواحدة الساعة
ً

 معي كانت، الا

 خارج الغداء طعام لتناول  الذهاب قررناو  "آسيا"و "رتاج" صديقتاي
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 فور ، حسابها على "رتاج" صديقتي عزمتنا قدو  الجامعي الحرم

 أنها "رتاج" أخبرتنا، الطاوالت إحدى بجانب بالضبطو  امغادرتن

 ننتظرها أن أمرتناو  "وليد" هاسم معنا طالب عند بحث أوراق نسيت

 .بسرعة بنا تلتحق حتى هنا

 دقيقة عشر خمسة مرت، ننتظرها ""آسيا صديقتيو  أنا مكثت

، أحرقتنا التي الشمس أشعة تحت ننتظر املكان نفس في نزال ال  نحنو 

  تحميه رأسها فوق  اكتابً  "آسيا" وضعتو  براءةب نضحك
ً

 من قليال

  :مضحكة بنبرة لي قالت، و الحارقة الشمس خيوط

 أدنى دون  تركتنا البغيضة،" رتاج" بنا تفعل ماذا "كيندة" يا رأيتأ

 ...مراعاة

 :ضاحكة لها قلت

 .مهم ش يء انشغالها سبب أن البد !تقلقي ال

 !سوف ..إالو  تأخرها تبرر سوف كل على

 إلى بصري  بأطراف أشحت حتى ،آلسيا الساخرة جملتي أكمل لم

 حادة شرارات كلها بأعين نحونا تتقدم مسرعة الشرطة من فرقة

 ..شريرةو 

 
ُ

 ..مشلولةالحركة ..املنظر لهول  !ومذعورة مذهولة وقفت
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ت " آسيا" أما
َ
ل

ُ
 محمرة، الطاولة على جالسة تزال ال  هيو  حركتها ش

، عميق سكوت في تراقب، رأسها داخل توقف دمها كأن ،الوجه

 لشخص بل نحن أجلنا من ليس قدومهم لعل ورائي لتفاتالا حاولت

 ..الطويلة الصفصاف شجرات سوى  ورائي تكن لم، آخر

 شمو  يمينا برأس ي لتفتأ أخذت 
ً

 ، اال

 " سوانا أحد ال"

 "الصدمة من بعنف قلبي هتز ا هنا"

 أسمر  شرطي نحونا تقدمو  الجهتين كلتا من ألامن أعوان حاصرنا

 !الضابط أنه يبدو، شاربين وذو  القامة طويل

 
ً

 :سريعةو  خشنة بنبرة قائال

 "مهران كيندة" هي منكما من

 حي هو ما كل فيَ  تجمد، و يسمال  سماعي أثناء بشدة صعقت

  ..يتحرك

 :داخلي يتصبب العرق و  كالمي في متلعثمة بشدة خائفة رددت و

 !هي أنا ..أنا
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 لديك أن سريع بالغ جاءنا لقد، لتفتيشها يبتكحق ممكن :لي فقال

  !الجامعي الحرم داخل بها تتاجرين أنكو  املخدرات من قطعة

 يتصبب العرق ، بسرعة بالخفقان قلبي دقات بدأتو  كياني هتزا

 ..تصرفاتي عم ضطرابالا و بعنوة داخلي

 يمكن، ش يء هناك ليس كيندة يا تشجعي نفس ي في قلت نيأ بالرغم

 لي أين من، فقط إحراجي تريد، تمقتني التي الفتيات ىإحد تكون  أن

  !شكلها حتى أعرف ال أنا ؟باملخدرات

 الطالب بدأ، بقوة ترتعشان بيدين بسرعة حقيبتي وسلمته

 ،مسموع غير بكالم لآلخر يهمس من فيهم، بكثرة حولنا من يجتمعون 

 تراقب عنا بعيدة وقفتو  "تاجر " رتضح ثم، بدهشة ينظر من فيهمو 

 ..صمت في

 دراسية أدوات من حقيبتي في ما كل ينزل و  يفتش الضابط بدأ

 قلبي، يحميني أن قلبي كل من داخلي في هللا أدعوو  أراقب أنا، و كتبو 

  ..سكنني الذي الرعبو  الخوف من يتوقف يكاد

 " الفاجعة كانتو  لحظات"

 مثل حجمها، شفاف أبيض بشريط مغلفة حشيشة قطعة أخرج

 بعدما متفاجئتينو  حادتين بعينين لي قالو ، صغيرة تلوين علبة

 :عميق بنفس شمهاو  أنفه من قربهاو  يديه بلمسة تحسسها
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 ؟؟مخدرات هذه كل ..للهول  يا"

 بجهد جانبي إلى التفت  ، الشديد بالخوف شعرتو  أوردتي تجمدت

 
ُ

 تثقُب  بنظراتها تكاد بي محملقة بالطاولة ملتصقة تقف آسيا فرأيت

 !املستغرب وجهها على طاغية ذهول ال تعبيرات فيما عيني

  كان !لي حدث ما أبًدا أصدق لم
ً
ما ، مخنق بكابوس أشبه احدث

 !؟هذا

 "!حقيبتي في مخدرات !ذهلتو  صعقت"

 ؟أتت كيف

 ؟لي دسها من و

 ؟حياتي تدمير يريد الذي هذا شخص أي و

 بعد، فيها التفكير قوة من أجن وسوف، عقلي عترتا كثيرة أسئلة

 أفراد من ثنينا جرني، صحتهو  البالغ من طةالشر  ظابط تأكد

 كثيرين طالب أنظار تحت، ابطهمض من بأمر آلاخرين الشرطة

 كاملطر  يخدود على منهالة دموعي، بحرقة أبكي أناو  نحوي  مبصرين

 مهب عليَ  هب الذي البالء هذا في حائرة هذا أمري  في حائرة

 ..الصواعق
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 الشرطة مركز نحو بي واانطلقو  الخلف من الشرطة سيارة ركبت

 دخلنا، سيقتلني الحيرةو  بالضيق وقتها شعوري كان، بالوالية الرئيس ي

 املنسوبة التهم كل نفيت، أجريتها طويلة أخرى  تحقيقات بعدو  املركز 

 التابعة املحبوسين غرفة إلى أدخلوني ،صوت أعلىو  قوة بكل إليَ 

 ..القضية في للتحقيق النيابة وكيل إلى اغًد  يحولوني حتى، للنساء

 أدعوو  همي في غارقة، الغرفة تلك في مقرفةو  عصيبة ليلة أمضيت

 الواسعة برحمته يرحمني أن، و البالء هذا عني يزيح أن قلبي كل من هللا

  ...ضياعالو  السجن من نيذينقو 

 بالغثيان شعرت، الصباح حتى واحدة دقيقة النوم طعم قذأ لم

 بدوار أحسستو  راتم عدة تقيأتو  التعب فرط من عيناي جفلتأو 

  ..كبير

 نادواو  صباًحا الثامنة الساعة حلت، مرير تفكيرو  انتظار  طول  بعد

 مكتب إلى شرطي برفقة شديد بثقل أتمش ى، الضابط مكتب إلى عليَ 

 مذهولة، فيه ما كلو  املكان إلى زدراءا في أنظاري  أطرقتو  املسؤول

 "بدر"و "نجوى " أختيو  زوجتهو  "سالم" خالي وجدت حيث مرعوبةو 

 سبقتني رؤيتهمو  دخولي لحظة ..املكتب داخل يده في حقيبته يحمل

 إلى مهرولة هممتو  أبًدا نفس ي أتمالك لم، بغزارة املنهالة دموعي

 تنزف دموعيو  بقوة حضنتهو  صدره في رتميتا ،" سالم" خالي حضن

 :املجروحة حنجرتي بصوت له قائلة، تال كالشال
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ا أعرف ال أنا ،أبي يا مظلومة أنا وهللا وهللا
ً
 تاملخدرا هذه عن شيئ

  ..تيحقيب في وجدوها التي

 لي قالو  كتفَي  على بيديه أمسكنيو  شديد بعطف عينيَ  في نظر

 ؟هذا حصل كيف لكن، كيندة عزيزتي يا أعلم :ألمو  حسرة بنظرة

  ؟لك دسها في الغاية له منو 

 آلان سأفعل ماذا، أبي يا أعلم ال، أعلم ال :غضب نبرةو  بقوة قلت

 يسجنوني! سوف، يسجنوني سوف

  ..حياتي ضاعت لقد 

 روعي من يهدؤونو  عليَ  يطبطبون  آلاخرين عائلتي أفراد كان بينما

 ..خوفيو 

  نفسك على هوني :قالت عابس وجههاو  فيروز  أمي تكلمت
ً

 يا قليال

  نجد سوف، كيندة
 

، أبًدا تعجبني لم تحسر بلهجة قالت ثم ..حال

 رفقاء من كيندة يا دائًما حذرتك لقد :صيبع ظرف هكذا في السيما

 ؟املصيبة بهذه سنواجههم كيف، آلان عنا الناس سيقول  ماذا، السوء

 القضايا ا النوع منهذ أن أعلمو  قاضية فأنا ؟؟الحل وكيف

 هتمتا، الجارحة بكلماتها قلبي زعزعت لقد طويل.. حكمهاو  صعبة

 املنهارة ابنتها نفسية نسيتو  قهرتني لي، تهتم لمو  الناس أمام بشكلها

 و  اظلمً  تسجن سوف أنها نسيت ا...ربته التي
ً
 ألول  حقرتهااست، ابهتان
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 بدر تدخل ثم..حادتينو  غاضبتين بعينين كثب عن إليها نظرت، و مرة

 
ً

 كون أس أنا، كيندة يا أنظري  ؟هكذا ليس، أمي يا عليك باهلل :قائال

 بأي منها كأخرج أن جهدي بكل أحاول  سوفو  !هللا شاء إن محاميك

  صعب هو القضايا من النوع هذا و..شكل
ً

 لكن، أمي قالت كما قليال

 لحل جهدي بكل أعملو  ،سأساعدك أني أعدكو  تيقطريو  ملستي لدي

ا شاطر محام   بدر ..تخافي فال ،مشكلتك ، ألامل فيَ  كالمه بث لقد، جد 

 إمساك أبًدا تستطع فلم نجوى  أما، الراحة من بقليل شعرتو 

 تحقيق بعد..كبير تفاؤل و  طيبة كلمة بكل تواسينيو  تحضنني ،دموعها

 غرفة إلى ترحيلي تم، عليها إمضائيو  أقوالي أخذو  معي النيابة وكيل

 .املحاكمة جلسة موعد حتى الحبس

  ..الجلسة

 جاء املؤقت الحبس غرفة داخل ضنكةو  قاهرة أيام عدة مرور بعد

، محطمةو  مكبلة املحكمة إلى ترحيليو  إخراجي تم، محاكتمي موعد

 وصولي لحظة حتى شديد غثيانو  دوار  نوبات تحت ش يء كل أراقب

 ..تهامالا قفص

 تهام"الا بقفص أنا "

  !مريبو  صاعق شعور 
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 عن خارجةو  متهمة هذا مكاني أقف أن حياتي في يوًما أتخيل لم

  ..شديدين قهرو  حرقة بكل فرجيو  سالكي حكم أنتظر !القانون 

 تحسرو  بشفقة نحوي  يحدقان "نجوى " أختىو  "سالم" خالي دخل 

 .املحاكمة نطالقا ينتظرون ذينال الجالسين الناس من مجمع وسط

 أقف أن، و هذه مثل مرة لحظات أعيش أن حياتي في يوًما أتوقع لم

 ..القانون  عن خارجة فتاة، القانون  قفص في متهمة

 "حشيش فتاة"

 أن على، لبيق كل من املوت تمنيت، بإشمئزاز إليَ  تنظر الناس كل

 املدمرة. اللحظات هذه أعيش

 لها يعترف التي الفاضلة عائلتي أمام متهمة أقف أن أبًدا أتوقع لم

 !أفرادها طيبةو  أصلها بحسن الجميع

 !نجوى و  سالم أبي أمام متهمة أقف أن

 خطيبي " بدر" هو الدفاع  محامي أن ألامر هذا كل منألاسوء و

  !معي تربى الذي خالي بناو  السابق

ا أذهلني ما و
 
  !التالي هو دمرنيو  حق

  !الساعة حد إلى حياتي في حدث ما أغرب
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  !مرارةو  بذهول  أراقب !أصدقه لم

 شرقها، قسنطينة قضاة جميع من أن املحزن و كثر  إدهاشا ألا

 !غربهاو 

 "املحاكمة قاضية هي أمي تكون "

 ..الحياة أغرب ما

 بهدوء جلوسها، و ةالقاع إلى دخولها لحظة رأته ما عيني تصدق لم

 ...الجلسة بدأتو 

 بنظرات، الدفاعية مرافعته بإلقاء بنهاا هو الذي محامَي  أمرت 

 و  اشجاعً " بدر" بدى، مرتبكة
ً
، ةشّد و  عزم بكل كلماته ألقىو  اواثق

 سيرتي حسن تتوسطها سواها يملك ال ضعيفة أدلة إلى نداست

 القاض ي اطالبً ، تذكر عدلية سوابق إلى نتسابيا عدمو  ،الذاتية

 مستوى و  عال   خلق ذاتو  بسيطةو  يتيمة فتاة على الشفقةو  الرحمة

 !رفيع دراس ي

 ؟تقولينه ما لديك هل "أمي" القاضية سألتني، بدر مرافعة بعد

 ش يء كل :الوقت نفس في حقاراستو  حيرةو  خوف بنبرة لها فقلت

 مقومات أي لدي ليستو  متعلمة فتاة أنا صحيح املحامي قاله

 لكن حقيبتي داخل املخدرات تلك وجود سبب أبًدا أعلم وال إجرامية

https://jadidpdf.com



193 
 

ًدا أدرك  يريدو  بشدة يمقتنيو  يكرهني شخص قبل من لي دست أنها جّيِّ

  ..و ..حياتي تدمير

 صدمات من لي يحصل ما كل تحمل عطستأ لمو  بالبكاء أجهشت ثم

 أنتظر مقهورة جلستو  املتتالية، املصائب هذه بهول  عميقا تأثرتو 

 امرأة، حياتي سنوات طوال قدوتي كانت امرأة هي !قاض ي حكم

 .."أمي"..يتهاسمأ امرأة..الكثير منها تعلمتو  كثيًرا أحببتها

 أمي، يقتلني الخوفو  تتسارع قلبي نبضات، الحكم إلقاء وقت جاء

 كلمة سماعو  التشاور  بعد، عليَ  الحكم ألقت جبروتو  قوة بكل

 "آسيا"و "تاجر " الشهود

 أدلة توفر لعدمو  للمتهمة الذاتية السيرة حسن لتماسا بعد :قائلة 

 ..الشهود كلمة سماعو  ،املشهود بالجرم إمساكها، و املتهمةئ تبر  كافية

 ..مهرانكيندة  على املحكمة حكمت

 "سنوات ثالث ملدة بالسجن"

 ..مكاني تجمدتو  صعقت، بحكمها نطقت نإ ما

 نحوي  تانطلق، و لقفصا وسط في سقطتو  بالكامل عليَ  أغمي 

 عائلتي مع ألاخير لقائي ذلك كان ..كيندة... كيندة ،تصرخو  تبكي نجوى 

 دون  مجهولة صرت، و آماليو  أحالمي كل ضاعت فقد، املحكمة في
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 فتاةو  متمرسة طبيبة من بدال سجون  خريجة أصبحت فقد، هوية

 ما كل على ةبشّد  رةمتحّس  غامض، بمستقبل ماضية ..راقية عائلة من

 ..دمقا هو ما كل علىو  فات

 " ..الريح مهب في انتهى ش يء كل"

 بت البصر بلمح عني أحبتي كل ختفىا محيرة بطريقة، و هكذا

 "بدر"و "فيروز "  أميو  "سالم"  أبي عن بعيًدا، جدران أربع بين وحيدة

 "نجوى " عزيزتيو 

 "لؤي  روحيو  قلبي حبيب وعن"

 سأقول  ماذا، بي حل بما سمع هلو  آلان هو مكان بأي حتى أعلم ال

  ؟له

 يخفق قلبي، اكذبً و  ازورً  مسجونةو  مظلومة أني له أفسر كيف

 من لي يبق لم !هو حتى سيتركني أنه ظننت كلماو  تذكرته كلما بشدة

  الحميمة ذكراه
َ

 اصوًر ، و مالبس ي داخل بها محتفظة صغيرة صورة إال

 رأس ي وضعت كلما لها أحن جميلة ذكريات، و قلبيو  عقلي داخل كثيرة

 ..الوسادة على

 حينها أدركت قسنطينة، لوالية التابع النساء سجن إلى تحويلي عدب

ا
 
 عن خارجات. ..كثر نساء رأيت فهناك، بي حلت التي املصيبة حق

 في تخذتا من منهنو  مخدرات قضية في تخذتا من منهن، القانون 
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 الزمان بها غدر من منهن، و أيًضا قتلت من منهنو  ،دعارة قضية

 ..عديدة حكاياتو  كثر  مسجونات، نساء ..رهآخ إلى حالتي مثل مظلومة

 !"القلوب منه زئتشم مكان إنه نعم"

 "الزنزانة في"

  ..حبيبي يا املزهرة حديقتك أين

 يعطستأ وال ينزف جرحي ..تراتيليو  دموعي سوى  لي تترك لم

 ..أنفاس ي آخر في حتى العذبة محياك آرى  ليتني، تضميده

 ال، أحزانيو  آهاتي وى س لي ليس !جرحي لينزفو  حديقتي لتتجرد

 لي تترك لم فأنت ؛غادرت إن للروح ذنب وال يضمد لم نإ جرحلل ذنب

 
ً
 ..شتياقياو  حنيني سوى  ارفيق

 ..برحيلك روحي تغلغلت الخليلة موسيقاك

 ..تحييني ..تعزيني ..سينياتو  هي

 املرارة بين ،ألاطالل تحت منسية غدوت هذه فاجعتي بعد

 قهرو  بظلم بدايتها في قصتي تختم ..الصمود تحديو  الخذالنو 

 والقادم كيف ..اوجعً  زادنيو  معي قلبي تحدث ..الرهيف قلبي أوجعت

  !أعظم
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 هشة أصبحت يؤملني قلبي ..جميًعا الوصف مفردات ختفتا

  ..ضعيفةو 

 الداء سيف مع نفس ي ضاقت.. ظلمني الوحيد وحبيبي !هيهات

 في ..تمنعيو  تولعي شأن هلل !الدواء هو حبيبيو  !ال كيف، املسلط

 أزور عينيك جمالو  عشقك بين التي أنا ..شتياقيا يكمن تراتيلي سهب

 ..ألاعظم الكون و  الفلك

 سقطو  الصحية حالتي تدهورت، هنا عليَ  مرت مرةو  صعبة أيام

 غير السرير هذاو  املقرف ألاكل هذا على أعتد لم ألني، كثيًرا وزني

 في أتقلب، صباًحا ابعةالر  الساعة حد إلى كثيرة ليالي أسهر، املريح

 أحلمو  الزوايا في أبكي، نكةضال معيشتيو  التعيس حظي أندب فراش ي

 إليه اشتقت فقد ؛الجنون  حد ملقاه إلى أحنو  لحظة كل في" بلؤي "بـ

 ..كثيًرا

  تحسنت اليوم لكني
ً

 على عتدتا، أشهر أربعة مرور بعد قليال

 اللواتي جتمعللم ةبالنسب السوء بنات رفقة علىو  الحديثة التغيرات

 إلحداهن سماعي عندو  كبيرة حكاية منهن واحدة لكل، برفقتي هن

 .هللا أحمدو  حالتي على أترحم، الزمان بها غدر كيفو 

 فقط بعام مني أكبر هي التيو  " سارة" صديقتي على هنا تعرفت

 وجبة نتهاءا بعد الكبيرة القدور  أغسل كنت حين، باملطبخ عملنا أثناء
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 حتى، لي املقابلة الجهة إلى الصحون  تحمل أمامي كانت هي ،الغداء

 مما الصحون  كل كسرت قد، و بائسة ورقة مثل ساقطةو  مترنحة رأيتها

 نحوها أسرعت ..باملطبخ سجينة كل إليها لتفتتا كبيرة ضجة أنتج

 الهزيل جسمها من يتصبب العرق ، و اكلي   عليها أغمي قد وجدتها

، تنفسهاو  قلبها دقات من تتحققو  ركبتي على رأسها أسندت بعدماو 

  !طبيبة فأنا ؛تنسوا فال

 سبب هي، و "أنيميا" أنها عرفت، تقليدية بطريقة فحصتها بعدما

 عنو  عنبرنا عن املسؤولة هيو  "صافية" الشرطية أتت ثم، نوبتها

 شرطية أنها، هنا القديمات السجينات من عرفنا فكما، أشغالنا

 ممتلئة، ألارضيات توسخ اكثيرً  تكرهو  الطبع حادةو  امليراس صعبة

ا معاملتنا في خشنةو  الجسم
ً
 مخالفة عند السجينات ربضت وأحيان

 .تعليماتها

 :لي قالتو  شريرةو  حادة بنظرة أمامي أقدمت

 نهض يا :لها قائلة بقوة بيديها هاحركت نزلتو  ؟املسجونة هذه بها ما

 أعلم فأنا ؛السخافات لهذه الوقت لدينا ليس، !نهض يا، مسجونة يا

 ..العمل من تتهربي كي الدنيئة الحركات هذه كثيًرا

 إلى تحتاج أنهاو  الشاق العمل جراء دوار نوبة بحالة أنها أنا أخبرتها

 البائسة الشرطية تلك لكالمي تكترث لم ..للراحة املشفى إلى نقلها
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 طبيب إلى نقلها ليتم أخرى  شرطية على نادتو  دفعتني بل ،أبًدا

 ..السجن

 الطبيب ذلك أمر، هناك العالج تلقيها بعدو  لهانق في ساعدتهم

 ..أيام ثالثة مدة لها بالراحة

 أنفسنا نسلي الزنزانة شريكات بعضو  "سارة"و أنا كنت فيما

ا نسر كنا ،منا واحدة كل على املتنوعة بالحكايات
ً
 ملواقف أحيان

ا طريفةو  مضحكة
ً
 ظلمهمو  الناس بشاعة على بشدة نحزن  وأحيان

 ..لنا

 صاحبةو  نحيفة فتاة، "سارة" صديقتي سماع عند ميًعاج توقفنا

 لنا تسرد، نحوها جميًعا أنظارنا نسابتاو  ،طيب قلبو  جميلة مالمح

 ةالقبيح أبيها زوجة مع، و الفقيرة عائلتها في تعيشها كانت بائسة وقائع

 ..املتعجرفةو 

 حقوقها أدنى من تحرمهاو  تظلمها كانت كيف باردتين بعينين تحكي

  ..هذا كل أمام ساكنا يحرك ال والدها، و السيطرةو  ملكالت اسمب

  ..حيالها باألس ى شعرت 

 :قالت ثم بضعف بكت

 أخدمها، معها املرة العيشةو  لاهانةو الظلم من سنوات تسعة

 صبرتو  صبرت، تذكر واحدة شكر كلمة حتى دون ، أبناءها أخدمو 
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 حين العنيف شجارنا يوم، آخر ليو  روحو  بشر  لكني، ..صبرتو 

 هاجو  هجت، واحدة دقيقة نفس ي لكاأتم لم حديد من بكف صفعتني

 مما بقوة دفعتها قصد غير  من و ..عليها انفجرتو  معها ماض يَ  كل معي

 مل سقطة، وراءها كانت التي الزجاج طاولة على برأسها تسقط جعلها

 من نياملرتجفت ركبتيَ  على ألاوصال متهاوية فتانعك، أبًدا بعدها تنهض

 في غارقة هي، و شديدين ريبو  بسكون  أراقبها، يداي قترفتا ام هول 

  !عليها ليس، كثيًرا بكيت ..دمائها

 شريرة امرأة مع سنواتي على بكيت !قدري و  حظي سوء على بل

 ..مماتها في مستقبلي دمرتو  حياتها في طفولتي على قضت جبارةو 

 بكل نحونا أبصرت ثم حياتي ضاعتو  سنة عشر بخمسة عليَ  حكم

 كأس من أشرب !معكم هنا أنا اهو  :قائلة أكملت الهمو  ألالم نيمعا

 بقصتها "سارة" قلبي أحرقت ..جديد وعاء من لاهانةو الذل

 حلمها كان، الحياة في منطلقة صغيرة فتاة كل مثل فهي، التعيسة

 تنتظر التي العائلةو  الزواجو  الحب حقها من كانو  العملو  الدراسة

 .قدومها

 
ً
 الذي السجن هذا داخل العذابو  لاهانات من مصنفة اأصناف

 أيامي أمضيت، فقط تذكره مجرد من البدنو  النفس يوجعو  ينحر 

 و  الشاقة ألاشغال في انهارً  ألاول  العام من فيه
ً

 املفزعة بالكوابيس ليال

 ال، سهولة بكل فيَ  فرطو  نسيني لحبيب الكبير الشوق و  الحنين عذابو 
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 أشد هو هنا الزيارات يوم ..واحدة زيارة حتى ال، و أكيد جواًبا الو  رسالة

 زيارتين سوى  تأتني لم هنا دخولي فمنذ ؛قلبي على ألالمو بالحزن  اوقعً 

 زيارة أسبوع كل مراراستب أراقب، "خالي"و "نجوى " قبل من فقط

 ..ألاملو الصبر  بفارغ "لؤي "

  !أخلق لم أني لو تمنيت

 الذي "ؤي ل" عشق في نفس ي أورط ولم أحب لم أني لو تمنيت و

 أحاسيسو  قلب بدون  أني لو تمنيت ..بجنون  عاطفتي في زادو  دمرني

 بعاهة أصبت لقد..هذه مثل صعبةو  قاهرة اأيامً  بقوة أواجه لكي

 كل من الشديدو  املستمر  الخوف إلى بي أدت، نفسيتي في مستديمة

 مرضت..اصغيرً  كان مهما وقع أي من أتوسوس، شخص كل منو  ش يء

اوأح، عدة مرات فيه
ً
 سريري  على مستلقية عدة اأيامً  بي تجوز  يان

 .كرهتهو  كرهني الذي بالزنزانة

 من تخفض، "سارة" الصعبة ألاوقات في صديقتي حالي على تشفق

 املرض بي شتدا كلما بي تعتني، قرآنية آيات عليَ  تتلوو  حرارتي

  ..الحزن و 

 "حميمتين صديقتين كنا"

 التعاون و  الحب على صدقاتهماو  أخوتهما أعمدة نيتبُ  صديقتين

 ...ألاوقات أصعب في، خذالنو  مرارةو  حزن  كل تبادلو 
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 2005 /سبتمبر

 على منادتهم لحظة، املعتاد الزيارة يوم الجمعة يوم ذلك كان

 أنه يقول  شخص طرف من زيارة لديك "مهران كيندة" ..ياسم

  !"لؤي " هاسمو  خطيبك

 كل نسيت ..مأساتيو  عذابي كلى نسيت أنى حتى بشدة فرحت

 السعادة نشوةو  بعنف يخفق قلبي !واحدة لحظة في آالميو  دموعي

 ..!حاضر ..مستهدفة بنبرة قلتو  الصعداء تنفست !روحي تخترق 

 إلى الوجه مكشرة" صافية" الشرطية برفقة راقصة بخطوات تنقلت

 حنينو  بشغف تحدق أعيني نسابتا دخولي فور  ..الزيارات مركز

 !"لؤي " روحيو  عشيقي عن عزم بكل تبحث

 "روحهو  بشخصه أمامي هو ها !أخيًرا رأيته"

 شوقيو  له الكبير حبي على العالم ليشهد !هنا يتوقف الزمن ليت

 موعد لحظة، تاريخيةال لحظةا على هذه  ليشهد !بشدة املتدفق

 ذلك تصوير عتطاست ليتني ..الغرامو  الحب معاني كل منه تنبعث

 أحاول  أمامه وقفت ..مرهفةو  حزينة بأعين يراقبني هوو  البريء الوجه

 الخجل من بش يء قالو  عينيَ  في نظر إن ما، الثباتو  القوة تصنع

  :ألالمو

 ؟"كيندة" يا والكحأ كيف
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 الدنيا بي ضاقت حتى كلماته بعدو  لحظات بضع مرت إن ما

 تتلوها، حارقةو  ساخنة دموعي نسابتا حتى نفس ي نكمشتاو 

 ؟أبًدا رنيتز  لم "لؤي " يا ملاذا :له قائلة الشهقات

 ؟عليَ  طمئنانالا  حتى تحاول  لم ملاذا

 !لي تقول  كنت كما إليك الناس أقربو  حبيبتكو  خطيبتك ألست

 املجال له أترك لم لكني ،بعطف دموعي مسح حاول  ثم برهة سكت

 مستضعفةو  هزيلة نبرةو  بخزي  إلي نظر ..يجيب بأن بشدة أخبرتهو 

 بشدة ظلمك شخص ناأ !زوجك أو حبيبك أكون  أن أصلح ال أنا :قال

 ما كل أصدق أن عتطاست كيف ..محنتك أمام برفقتك تجديه لمو 

 لقد ..الحزن  لك سببتو  بحبك خففتاست ؟التأكد حتى دون  لي قيل

 و  اخاضعً  لك أتيت
ً
 له قلت ..علي رحمتكو  سماحك اطالبً و  امتأسف

 غي أشتد أناو 
ً
 :اظ

 وعدتني؟نيترعاو  بي تهتم بأن وعدتني لقد ؟؟هذا كل "لؤي " يا ملاذا

 ينتركت، آالمو  خذالن سوى  منك أر   لم ؟ألامانو ألامن لي ستكون  بأنك

 ذكرى  كل على أتحسر ..شرفو  حب كلمة كل على أتحسر  الزوايا في

  ؟كيف أسامحك !منك جميلة

 و  انادمً  أمامي أراه كنت
ً
  ي.عين في النظر حتى يستطع لم، اساكن

 :امنكسر  قال
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 تعاتبيني أن حقك من، قطعة قطعة كيندة يا قلبي يقطع كالمك

 حمل فعذابك ؛سامحيني باهلل احب   لكن، تريدي ما مني طلبياو  فعليا

  !أكتافي فوق  صعب

 مني بدر لحظتها !أنت تسامحيني لم ما حالي أسامح أن يعطستأ لن

 الو  ..تيحي ما أسامحك لن :مصطنع بتجبر قلتو  جارحو  قاس   كالم

 ..ما يوم في عرفتني أنك نس  او  ،امجددً  هنا هذا وجهك أرى  أن أريد

 عيناه غرورقتا، امتهربً  ألارض إلى بعينيه ونزل  ...مباشرة سكت

 البارزة الدموع تلك إخفاء حاول  ..بيديه مسحهما حاول و  بالدموع

 موعد انتهى ..بيديها تصفق هيو  الشرطية نادت حتى ..توقف دون 

  بنفس ي التحكم عطستأ لم، الزيارة
ً
 معه بقيت لو هذا من أكثر ابتات

 من بالرغم ،له حبيو  حنيني هول  من أحضانه في رتميتال  أطول  وقت

 .معي فعله ما كل

 من منتفخ وجهيو  عالية جسمي حرارةو  منهارةو  ضعيفة نهضت

 يمكن كان :نفس ي في قائلة مني بدر ما على نادمة غادرت..الدموع كثرة

  !أسامحه أن

 ؟مصيبتي منذ معه حدث ما حتى أعلم لم فأنا

 ؟حتى أسأل مل و
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 بعينيه يودعني موضعه في اجالًس  يزال ال اهإيَ  مبصرة ورائي التفت

 ..حزين هوو  حتى الجميل وجههو  النادمتين

 ..معك نزوتي مارست ألني ليس ..معك ساعاتيو  أيامي نقضتا

 معك الصغير يببيت دائًما أحلم كنت ..عنك البعد أردت ألني ليسو 

 ..يشبهك الذي طفلي أنجبو 

 السجن عتمة في نفس ي فأبصرت ؛الرياح أدراج طارت حالمألا  لكن

  !بجانبي صغيري  وال بيتي الو  أنت ال ..أحترق 

 ،القصص أغرب فيها تحكى ،جدران أربع بين الداكنة أيامي أمض ي

 املهانةو  الذل من ذقن نساء من ،مخنقة سجائر برائحة ممزوجة

 السجارة الهام ،أعشقها التي البهية سجارتك برائحة ذكرتني ،أودية

  !تكرهني آلان

 مصيرو  كبيًرا فيك أملي كان ..القصص أتعس قصصهم من قصتنا

 ال ..البحر حسط على صغيرة بقشة غارق  كتعلق ..بك متعلق القلب

 مرس ى أنك تماًما تدرك وأنت ؟السهولة بهذه عني تخليت ملاذا أعلم

 ربقد ليس السجن عذاب ..وجدانيو  نتمائيا سر أنت، و روحيو  قلبي

 بحذائك أحالمي على دستو  قلبي حطمت ..عني تخليك عذاب

 عتطاست لكنك ،تتنفسه الذي الهواء أني مرة ذات لي قلت ..القوي 

 أتذكر ..ذاتيو  قلبي تنهش قسوتكو  قهرك مخالب !بدوني التنفس
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ًدا  يا أتعلم ..ثروتيو  كنزي  هي ..لي تبقى ما ذكرياتك ..بيننا كان ما كل جّيِّ

 أضحي أن ..أجلك من حياتي عن أتخلى أن يعطستأ كنت ..لؤي 

 ال كيف ..سامحتك أجل !سامحتك ..لسعادتك ءً افد بسعادتي

 وى؟!أهو  أحب من أنتو  أسامحك

 أشفقو  ..لك الحقيقة حبي قيمة تعرف لم ألنك عليك وأشفق

 قلت لقد ..الناس بكالم ليسو  ..بقلبك بريئة أني تدرك لم ألنك عليك

  كنت ..يناينه البعدو  يحيينا الحب أن
ّ
 ..بدونك نتهيتا لقد !امحق

 قلبي خفق إن ؟معك أنا ذنبي ما !أطيق ال ما الذلو  ألالم من حملتنيو 

 ..سأصبر ؟ي اختيار  من كان هل ؟؟بيدي كان هل !الساطع لجمالك

 النبضو  قلبي القلب ..تغيب فأين قلبي في فمثواك ؛كثيًرا لك أشتاقو 

 ..الوريد حبل من أكثر إليَ  اقريبً  أحسك فأنا ..أنت سرك
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 "نجوى "

بة يقبلناه بخبر مصاستو  لؤي الذي أتى لزيارتنا بالبيتلتقيت ا

 و  ادخولها السجن ظلمً و  كيندة
ً
بات و  دهش من هول الخبر ا.. تلفيق

خبرته أ !عنه الناس يقول  وما ألمه سيقول  وماذا يفعل، فيماا حائرً 

معها في ن تقف أيجب و  ن كيندة مظلومةأثقة و  بكل عنوة أنا

  ..فهي تترقب زيارتك بفارغ الصبر لكنه صمت ؛محنتها
ً
 اغادر حزين

فسخ و  قد علمت من زيارتي ألاولى لكيندة أنه قرر الرحيلو  امنكسرً و 

 ألسباب مجهولة.. خطوبته 

 منزلنا في شديد سكون و  حزن  نهالا، السجن " كيندة" دخول  بعد

 تغير، الفارطة ادةالسع كل تبعث كانت يتال هي كأنها تغير فيه ما كل

  حاولت أمي حتى ..عائلتنا فيو فينا خلل أصبحو  ش يء كل
ّ
 القوة عتصن

 تعلم لم لكنها ؛العائلة أصدقاءو  أهلنا أمام القائمة املثالية العائلةو 

 ال باد   ضعفهاو  العائلة وتزعزع ..روحهاو  العائلة عمود هي كيندة أن

اصام وحيًدا يجلس أصبح أبي ..محالة
ً
 الغريب نطوائها يف حائرة، ت

  يتحدث ال، الحادثة منذ الزمه الذي
َ

ا إال
ً
 ليست تصرفاته بدر، و أحيان

 أتنهد كيندة غرفة في أنام دائًما.. كذلك بقوة يدخن أصبحو  عادتها على

 زيارتها من منعتني أمي حتى ألن معها الغالية ذكرياتي أتفقد، يأس في

 و  أنانية ألسباب السجن زيارةو 
ً
 كثيًرا قاسية بحتأص ..علي اخوف

 صديقتي ةمالقا تامر  عدة حاولت ..عدة مرات الحديث في تشاجرناو 
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 بأسلوب معهن حدث ماع بشخص ي للتحري  آسياو  تاجر  .."كيندة"

 ..مكشوف غيرو  سلس

 تنسيقهاو  الحدث معطيات جمع في فشلت لكني ؛حاولتو  حاولت

  !محققة كنت لو تمنيت بعضها مع

ًدا أدركو  بهاأح التي أختيو  صديقتي ألنقذ  من تماًما بريئة أنها جّيِّ

 خطيبة "مليكة" إلى انتقل الكبير شكي أن حتى، امللفقة الجريمة هذه

 الكلية بنفس كذلك هي، تحبها وال كيندة تبغض التيو  السابقة ي"لؤ "

 بعض لي أكده ما هذاو  الجريمة يوم بمنزلها كانت أنها أخبرتني لكنها

 جمعت، و املفرط التفكير قوة من ننتج ..الدراس ي فوجهافي  رفقاءال

 إلى مباشرة يأخذني قاطع دليل أو ناقصة ملسة هناك لكن ش يء كل

 كيندة أن مض ى ما في أيقنت جميًعا يريحناو  الحقيقي الجريمة مرتكب

  يومها تكن لم
َ

 تلتقي لم أنها بعد فيما تأكدتو  فقط آسياو  رتاج مع إال

 أكيدة عالقة لها منهما واحدة وأ رفيقتيها أن يعني ما ..اأبًد  بمليكة

 أحاول  أن هي، اسواه ال ذكيةو  حديثة فكرة وجاءتني ..بالقضية

 إلى هاتمرافقو  جتهي من باألمان إحساسهاو  منهما واحدة مصادقة

 دليال أجد لعلي الخلوي  هاتفها تفتيش محاولة ثم ودها كسبو  منزلها

  فكرتي نفذت وبالفعل اجديًد 
ً

 من أفكر أتبد، و جديد تطور  في أمال

 كليهما مع حديثي بعد ؟بسهولة تغلغلها يمكنو  الطبع سهلة منهما

ا مرافقتهماو 
ً
 جدا وذكية ش يء لكل فطنة رتاج أن وجدت، أحيان
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 ختراقا يمكن ال أنه نتجتاست ..رأتني كلما سريعة بأعذار مني تتهربو 

 تصرفاتها طريقة من بي تشك بدأت أنها أحسست كما ،الفتاة هذه

 خجولةو  طيبة فتاة هيو  آسيا على الدور  جاء ثم ..عيم كالمهاو 

 حياتها دخول  بسهولة عتطاست ..الظل خفيفةو  ظريف طبعهاو 

 ذهبت، معها التحقيقية تحركاتي بدأت، لي حميمة رفيقة جعلهاو 

 هاتفها فتشت أني حتى ..يذكر ش يء ال لكن منزلهم إلى معها كثيرة مرات

 مراًرا حاولتو  أيأس لم !ى جدو  ال لكن، تملكه ش يء كلو  خزانتهاو 

 يوم !صعب يوم ..يسر عسر كل فبعد املوعود اليوم جاء حتى، وتكراًرا

  !الصعقةو  الصدمة

 مساعدة قررت الخميس يوم عشية !الذهول  حد فيه دهشت يوم

 إلى نسابا حتى ،غرفتها في املتنوعة كتبهاو  أوراقها تنظيم في أمي

 إلى ضطررتاو  البيتب تكن لم حفصة، بيتنا رسج رنين أذهاننا

 ،تاجر  معهاو  الجديدة رفيفتي آسيا بقدوم فتفاجأت ..لفتحه النزول

 ..راحتها وقت أن تزورني آسيا على أكدت أني مض ى وقت في فتذكرت

 من غرفتها من أمي نادتني، الضيوف غرفة أدخلتهماو  عليهما سلمت

 ؟؟بالباب

 قهوةال شرب بعد ..لزيارتي حضرتا صديقتيَ  نهماأ فأخبرتها

 الخصوصية من لبعض غرفتي إلى الصعود قررنا تضييفهماو 

 لحظات بعد ..فعلنا كذاو  قتنيتهاا جديدة فساتين بعض مشاهدةو 
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  ستتأخر أنها أمها تخبر هاتفها من تاجر  تصلتا
ً

 أقفلته ثم قليال

 ثم آسيا مع كالمي في سهوت، مباشرة أمامي الطاولة على وضعتهو 

 سريري  من نهضتا، و بصديقتي بللترحي مبتسم بوجه أمي دخلت

 هزة رتاج هاتف إهتز ..لحظتها، السالم لتبادل نحوها متجهتين

  منهم أي يسمعها لم متقطعة
َ

  !هاتفية رسالة هزة إنها ،سواي إال

 جاءت، و الطاولة فوق  زاحفة بيدي البرق  بسرعة هاتفها حملت

  !الصدفة طريق عن الصدمة

 حروف لصعوبة قيعرو  تجمدتو  مجلس ي في تكمشت أني حتى

 أرجعتو  خاطفة بسرعة قرأتها ..مرارةو  بزعفة يتليها لساني على سمالا 

 أخي لبدر يكون  أن يعقل هل ؟؟هذا يمكن ال "ر د ب" ..مكانه الهاتف

 على الشمس وضوح واضح رقمهو  !ال كيف ؟كيندة قضّيةب عالقة

 ؟إذا بها عالقته وما !رتاج هاتف

 الدم تدفق سرعة من يوجه حمرا ؟هذا على هذا جاء وكيف

 مغادرة بعد صديقتي أكلم ..القاتل الفضول و  بالحيرة املمزوجو  الهائج

  !سيقتلني الرسالة حقائق معرفة فضول و  حائرة، أمي

 بداخل ما معرفةو  النفس ي للخالص طريقة في أفكرو  حدثهماأ

 تمعنو  بشغف أراقبها أناو  ،هاتفها رتاج حملت لحظات بعد، الرسالة

 مالحظة عتدّ ا، املرسل اسم رؤية فور  املتغيرة وجهها يرتعاب أراقبو 
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 ملتفتة سريةو  بخبث قرأتهاو  رسالتها فتحتو  خزانتي مرآة عند شعرها

 اسانعك في الواضحة اتهاابتسام.. غريًبا اأمرً  الحظت، املرآة جهة إلى

 وقاحة بكل تعلمني إلينا تالتفت ثم الرسالة إكمال بعد باملرآة صورتها

 تهمّ  ..للمنزل  تعود أن يجب هأن يخبرها رسالة بعث اهاأخ أن كذبو 

 ستغادر  أنها لي قائلة، واضح بنفاق تقبلنيو  بسرعة حقيبتها تحمل

 سوء على كثيًرا تحسرتو  قلبي نقبضا ..أخرى  مرة تعود سوفو 

يلكن، الحظ
ّ
 عنه أبحث الذي الخيط طرفإيجاد  على هللا حمدت ن

 .مدة منذ

 حل في بتمعن أفكر الصالة في كنبةال على جلست مغادرتهما بعد

 أن يمكن أنه فكرت ..آلان تحركي سيكون  كيفو  الجديدة للمشكلة

 ..القاطع الدليل إلى ستدلني أرقامو  أخي بدر هاتف في رسائل تكون 

 ما وحدث ..هاتفه في ما على العطستالا و بدر  تغفيل من بد ال كان

 بدر عادةو  الحمام إلى دخولهو  ،اليوم نفس في مراقبته بعد فيه فكرت

  حمامه في يتأخر
ً
  اوقت

ً
 مج أمامي فتح ما طويال

ً
 تانطلق، كثير لوقت اال

 داخل وجدتهو  بسرعة مكانه ألعرف هاتفي من به تصلتاو  غرفته إلى

 ..سريره على امللقى سرواله

 هاتفه على رتاج رقم من تأكدتو  الكثيرة ألارقام إلى دخلتو  فتحته

  !أدخل لم يتنيل ياو  ..الرسائل إلى دخلت ثم
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 ..متعددة تواريخ في رتاج إلى موجهة رسالة عشرين قرابة وجدت

 رعشةو  رهبة تحت، مبعوثة رسالة آخر حتى ألاولى من جميًعا قرأتها

 ..املعاني بكل فظيعة رسائل، لألخوة معنى كل دمرت كلمات، كابسة

 مجلس ي في تحجرتو  قلبي نقبضا، الدناءةو  الغدر  معاني كل ظتحال 

 بعد ..التقزز و  الغيض من بحر في غائصة حرف كلو  كلمة كل أتلو

 بسرعة أرقامه كل دونت، رتاج للشمطاء املوجهة الرسائل تلك قراءة

 بخطوات خرجتو  مكانه إلى هاتفه أرجعت، الهاتفي دليلي على

 غرفتي نحو تانطلقو  ،تام بهدوء غرفته باب أوصدت، رشيقة

  متوقفة ذاكرتيو 
َ

 حل في التفكير أحاول ، سائلالر  تلك كلمات في إال

 أخي "بدر" أن الرسائل محتوى  من تأكدت بعدما نفس يو  قلبي يريح

 وضعتها التي رتاجل أعطاها من وهو ..املخدرات قطعة شترى ا من هو

 قبضيل بالشرطة تصلتاو  ما فرصة غلتاست التي كيندة حقيبة في

 كل لفع ملاذا بشدة غربتاست ..بدر من بأمر املشهود بالجرم عليها

 ؟ما يوم في عشقهاو  أحبها التي بالفتاة هذا

 تربت التي شريكتناو  رفيقتناو  أختنا هي فتاة مستقبل دمر ملاذا

 علمت لو آه ؟حياتها ردمّ و  مستقبلها حطم ملاذا ؟الصغر منذ معنا

 و  اقهرً  ملاتت جعبتي في بما كيندة
ً
 درب غدرو  ظلم على لحظتها بكيت !اأمل

 ..السجن في تعانيه جعلها ماو  لكيندة
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 على أتوكل أن على عزم بكل واقفة نهضتو  بحزم دموعي مسحت

 كان لوو  حتى بدر أتحدىو  آخره إلى مشواري  أكملو  نفس ي علىو  هللا

 معو  ضميري  مع أناو  عليه يعلى وال  يعلو  دوما فالحق ؛يهمني ال أخي

، حلم في كنت لو تمنيت، مبكرة نهضتو  كبيرة بصعوبة نمت ..الحق

 حد إلى مؤملة حقيقةو  الحقيقة أنها أيقنت يظايقتسا لحظة لكن

 و  امتجهزً ا بدرً  أبصرت ..الوجع
ً
 أصبر  لم، يوم كل مثل عمله إلى امنطلق

 لذا ،بالبيت أبيو  أمي ..املوضوع في مفاتحته كبير تفكير بعد قررتو 

 الوقائع لهذه والدَي  معرفة متفادية، اخارًج  املوضوع فتح قررت

 فقبل ،طريقه في كليتي إلى تقديمي كاذب دعاءاب منه طلبت ..املخزية

 أن منه طلبت ،بسيارته قناانطال بعد.. مستعجل فهو أسرع أن أمرنيو 

 املوضوع لهذا حتارا.. كبير موضوع في مفاتحته أريد ألني اجانبً  يتوقف

 ماذا :لي قالو  أسكتها ثم السيارة ركن، منه تتسرب الدهشة نظراتو 

 ؟؟الدرجة لهذه مهم هو هل ؟؟نجوى  يا هناك

 ..مستعجل فأنا أسرعي

 بنبرةو  شحنات بدون و  فعل ملا كرهتهو  ،حقرتهاست إليه نظرت كلما

 !امللفقة كيندة قضية يخص ش يء كل أعلم أنا "بدر" :قلت تهجم

ًدا أعلم، مصيبتها سبب رتاجو  أنت أنك بالصدفة علمت  أنك جّيِّ

  من أنت
ّ
  !بها أوقعت من أنت أنكو  ش يء لكل تطخط

https://jadidpdf.com



213 
 

  جبينه بدأو  وجهه سودا
ّ
، عليه بادية الخوف نظراتو  عرق بالت

 ؟تقولين ماذا :عال   بصوت   قالو  فزعو 

 ؟؟هذا بكل أخبرك من

 بهذه املعرفة حق تعرفينهو  معك عاش الذي أخاك تتهمي هل

 !العكس لك أثبت سوفو  خبركأ من آلان لي قولي ..الباطلة تهاماتالا

 ش يء كل رأيت لقد !أحد برنييخ لم بدر :بثقة لانكار حاول  بعدما قلت

 قواه خارت ..املقرفة الرسائل تلك كلو  الخلوي  هاتفك على عيني بأم

 ؟تقولين ماذا !..ما ..ما ..يهمهم بدأ ..أكثر وجهه سوداو  هلعه زادو 

  فقد اكذبً و  اإنكارً  بدر يا يكفي
ّ

 جدية بكل، حصل ما لكلّ  مدركة بت

 متعجرف مثلك لي أخ يكون  نأ أقبل وال يشرفني ال أنا ،أبيو  أمي بنا يا

 إلى خسيسو  وقح ،مثلك أخ لي يكون  أن يشرفني ال ..غدارو  ظالمو 

 الشرطة تبلغو  اال ح تذهب أن اإمّ  ..هو سأقوله ما كل، الدرجة هذه

 أنا ذهبت أبيت وإن ..مجراه العدل يأخذو  يداك قترفتا بما تعترفو 

 ..الجديد دليليو  شهادتي لدَي و  عنك ألبلغ

 فتاة أجل من أخاك حياة تدمير  تريدين هل :رسبتغط قال ثم

 شخص مع رحلتو  تركتني لكنها ،مستقبلي كل معها بنيتو  أحببتها

 ؟إهانة بكلو  أتعذب تركتني آخر 
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 بالتنسيق املخدرات لها دّس  من أناو  ش يء لكل خطط من أنا نعم

 من ش يء أي تفعلو  تحبني جعلها سهولة بكل عتطاست ،لها زميلة مع

 جعلتنيو  هجرتني ..أبًدا انادًم  لستو  وانتقمت تنتقما ..أجلي

 ولك ..الناس كلو  أصدقائيو  أهلي أمام أضحوكة
ّ
 هاعلج من نين

  !الحياة مدى أضحوكة

 هذه طول  عنا يخفي كان ماو  كالمه في البارز  الشر من ُصدمت

 ..السنوات

  !نفس ي مريض إنه

  !للهول  يا..،منه هذا كل بدر أخي بدر.. كذلك أنا منه خفت إني حتى

 هممتو  ختيار الا  حرية لك أنتو  لدي ما آخر هذا عاسم :له قلت

  يدي أمسك لكنه للمغادرة السيارة باب أفتح
ً

 نأ يمكن ال :بذعر قائال

 عند تعويضها سأحاول ، و أخط رتكبتا أني أعلم عياسم ؟ذلك تفعلي

 ما كل عن أعوضهاو  أتزوجها سوفو  أحبها زلت ال  ألني خروجها

 ..عتراهاا حزن  كلو  دمعة كل سأمحو ..بي ثقي..عانته

ا ضميرو  قلب بدون  أنه أيقنتو   شمئزاز اب إليه نظرت
 
 :له قلتو  حق

ا تأن اليوم
 
 عار أنت، أخرى  مرة رؤيتك أريد ال، و أخي لست حق

 عذابو  ألم كل عن ستعوضها البرودةو  السهولة هذه بكل ..حقيقي

ا نيإو  اكسأق ما !سببه أنت
 
 !عليك أشفق حق
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  يده تدفع ثم
ّ
، كبير بغضب السيارة باب فتحتو  بقوة يعن

 من بقرارو  رجعة دون  الشرطة مركز إلى متوجهة ةأجر  سيارة قلتاست

 الدليل عنو  الجديدة ألاحداث عن إخبارهمو  وصولي بعد..حديد

 صديقتهو  هو  مكتبه في اليوم نفس في أخي بدر على قبض ..الجديد

 الجديدة ألادلة ظهرتو  معهما حققو  ،منزلها من جرجرت التي رتاج

 خبر زلزل  .عنده من املخدرات شترى ا الذي التاجر على حتى قبضو 

  الخبر  هذال صعقا، و أميو  أبي من كل نفسية بدر على القبض إلقاء

 لىع منهارة املستشفى إلى نقلتو  عليها أغمي يأّم . .كليهما إدانة إثباتو 

  مستقبله ضياعو  أخي

 ..لها يرثى حالة في خرجتو  مةالصد تأثير تحت هناك يومين مكثت

 أمر هي مىظالع املفاجأة كانت، و ثنائيةستالا  املحاكمة موعد جاء

 ..النهائيو  الجديد الحكم بمباشرة عنها املسؤول ألاول  للقاض ي

 .."سرحان فيروز " أمي هي القاض ي و

 اسمب بنهاا على تحكم الذي اليوم يأتي أن قدرهو  هللا قضاء

 من هي بريئة فتاة على رحمة دون  مض ى توق في حكمت كما، القانون 

، قطعة قطعة روحها حرقت بكلمات قهرو  ألم بكل حكمت..آوتهاو  هاربتّ 

 ثالث بمدة رتاج علىو  سنوات سبع ملدة بالسجن بدر على حكمت

 غرامةو  ،السماح بطلب عتبارهاا ردو  "كيندة" تبرئة توتم ..سنوات

 ما نالتو  قفصها في بجنون  كيندة فرحت ..الحقيقي املتهم على مالية
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 الناس مجمع من صغير حشد أمامو  قليلة بلحظات بعدها، تستحق

 شاحب بوجه للمغادرة والدتي نهضت، القانون  رجالو  الحاضرين

 !حراك دون  مجلسها نفس في سقطت

 مرض نوبة أصابتها املرة هذه لكن املشفى إلى أخرى  مرة نقلت

 تعاني أميو  يوم ذلك منذ، ..املركزة العناية إلى بسرعة نقلتو  السكري 

 العزيز أبي أما، بعنف تدخن أصبحتو  املزمنو  الشديد مرضها من

ا نعزل ا فقد   نهائي 
َ
  ..نطوائيالا  عامله في أمس ىو  اعن

ّ
 ما كل ىعل قلبي عتقط

، أنانيتهو  بغدره الفاضلة عائلتناو  سعادتنا بدر دمر أن منذ لنا حصل

  كيف، اإربً  اإربً  تقطع
َ
  !أصبحنا كيفو  اكن

 ،العالم كلو  املأل  كل أمام تهائتبر  تتمّ و  "كيندة" راحس أطلق

  !لكن كانت كما الطبية هااستدر  تزاول  عادتو 

 ناضأح، بفظاعة مؤملة دقائق كانت، لنا ةألاخير  زيارتها في أنها أذكر

 سامحتهاو  أبيو  والدتي حال على طمأنتا، مرير تحسرو  جارفة دموعو 

  ..عنالتودّ  عادت لكنها !لنا عادت أنها ظننا، ود بكل

، الفراق ألمو  ألاس ى من بحر في غارقين تركتناو  "كيندة" غادرت

  وجدت أنها أخبرتنا
ً

 و  اجديًد  عمال
ً
 ..نفسها على تعتمد سوفو  امسكن
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حينها و سعيدًان تكون أا بخذ قرارً
ا ال جيشً معًابهجتك و نتأستكون 

 ..يقهر في وجه الصعوبات
 وليام شكسبير
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 "مشرق  خريف"

 من تهنئتي بعد بهدوء غادرو  ةبشّد  فرحو  تيئتبر  جلسة "لؤي " حضر

 ..الصديقاتو  ألاقاربو ألاهل قبل

 مض ى وقت في كنت، و واحد بيت في معه كبرت الذي خالي ابن "بدر"

 ؛شفقةو  رحمة دون  مستقبلي دمر، لي الكبير حبه ؤهدعاا، و خطيبته

 من اقذ.." يهمل وال يمهل" ،الواسعة برحمته رحمنيو  نجاني هللا لكن

 ..منها سقاني التي الكأس نفس

، طريقي في املض يو  حدث ما كل نسيان قررت، جزاءه نال و

  !لكن أحالميو 

  !مستحيل إليهم رجوعي أن أدركت!ةاملرّ  هذه عائلتي دون 

  !حصل ما حصل فقد

، كانت مثلما إرجاعها يمكن ال نكسارهااو  املزهرية سقوط عند

 السجن باب من خروجي فور ..نفس ي على الاعتماد وقت نحا أنه أيقنت

 صديقتي الزنزانة في شريكاتي ودعت بعدما، و بغبطة مبتهجةو  سعيدة

 ..دائًما سأزورها أني أخبرتهاو  دموعو  بحزن   "سارة"

ا "لؤي " وجدت
ً
  !ينتظرني سرورو  بأمل واقف
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 له تابتسم، الحنينو  الشوق  هول  من زمردية أحاسيس تملكتني

 ..شتياقاو  بحب

  ..براءتك على مبارك :بحنان و فرح قال

 ..سالمتك على هلل احمًد  كيندة

  لي! تذكركو  قدومك على اشكرً و  ،فيك هللا بارك :قلت

 أيقنتو  معي ألاخير كالمك في فكرت لقد :الحسرة من بش يء قال

 عذاب حقستأ أني أيقنت..الثمين حبك تقدير عدمو  تهاوني مدى

 من أتمنى..أودعكو  مرة آلخر ألراكِّ  أتيت..مسمى غير أجل إلى فراقك

 قيمتك يعرف الذي الشخص مع سعادتك روحيو  قلبي كل

 ،العناق كل لها تميل ثمينة لؤلؤة فأنت ،جنون  بكل كيحبّ  و..الحقيقة

 بحزن  المعتين بعينين يدَي  على طبطب ..التضحيات أغلى تستحقو 

 أن أحسستو  ،جوارحي كلماته تدبّ ، الشمس وضوح واضح عميق

 نحو غادر..املستمر خفقانهو  هنبض سبب فهو ،سيتوقف قلبي

  سيارته
ً
  بعيدة أخرى  وجهة إلى امنطلق

ّ
 أبصرت، مشاكلي عنو  يعن

 معنى بال حياتي أنو  يفوتني القطار أن أحسست..متقطع بقلب نحوه

 .."لؤي " حبيبي دون ب

 بحيرة نحوي  التفت ..لؤي ..صوتي بأعلى حتصِّ  ..مقدمات بدون 

 ال و  هو  نحوه سريعة خطوات أخطو بشخص ي تقطلان، و دهشةو 
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 صدره على أطبطب الحارقة بدموعي أحضانه في مرتمية..أحد سواه

 :له قلت، دهشة في يراقبوننا املارة كلو  بيدَي 

  !؟لؤي  يا أخرى  مرة ستتركني هل

  !؟السهولة هذه بكل حبنا في ستفرط هل

  !؟ال كيف ..قلبي كل من سامحتك لقد

 ..سهولة بكل يسامح روحهو  بقلبه عشق فمن

 ، روحي مّزقت دموعا يذرف بحنان دموعي مسح
ً

 حول  هايدو  :قائال

 بكل لك أقول ..لي حصل ما حقستأو  كثيًرا حقك في رتقصّ  لقد :خدَي 

 كل عن ألعوض املستحيل أفعل سوفو  بدونك جحيم حياتي صدق

 ..فات الذي

 و احتضَني بقوة..

 علمت التي هأمّ  مع" لؤي " بمسكن متواجدة أناو  ةعّد  أيام تمرّ 

  أدركت، لي حصل ما بكل
ّ
 ألاقاويلو كثر  لؤي  علىو  عليَ  الناس كالم أن

 على العثور و  آخر  مسكن إلى املغادرة عليَ  يجبو  تتوقف لن نيئةّد ال

  ..مؤقت عمل

 كنت بعدما، حياتي في كثيرة أمور  رتتغيّ  السجن من خروجي فبعد

 من بد ال كانو  ، جديد أمل فيَ  بعث مستقبلو  أحالم بدون  محطمة
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 أن صدري  في قوي  دافع هناك كان..جديدة حياة بدايةو  الواقع تقبل

 عليَ  لكن السهل باألمر ليس أنه أعلم فأنا ،العقبات كل أتجاوز 

 مستقبل لدَي و  قوية فتاة أني دائًما يخبرني لؤي ..املثابرةو  املحاولة

  ..متفائلةو  سعيدة يجعلني ما وهذا واعد

ا صعبة مهمة نتكا لكن  رغمو ، لي توديعهو  لؤي  عودة فبعد ؛جد 

  أجد لم العديدة محاوالتي جل
ً

  !عمال

 
ً

 بعد، منزل  كراءو  ملبسو  شربو  أكل من حتياجاتيا كل يلبي عمال

  ،ساعدتيمل عليَ  لؤي  إلحاح
َ

 اداالعتمب قناعتي أفهمتهو  عارضته أني إال

 تاال مج في عملال حاولت ..بقوة شجعنيو  بصعوبة فقبل ،نفس ي على

  أجد لم لكني، عديدة
َ

 أرباب طرف من املعامالتو  النظرات أبشع إال

  غاللستالا و بالخبث تش ي التي العمل

  عليَ  مرت عقبة فكل ؛شخص ألي سائغة لقمة أكن لم لكني
َ

 إال

 التي صورته إلى نظرت للؤي  اشتقت كلما و ..عزيمةو  حكمة زادتنيو 

 اليوم جاء حتى ..آخره إلى املشوار لإكما، و الصبرو  القوة فيَ  تبعث

 قرتاست مسيحية عجوز  هي، و "ميرفن" السيدة على فيه تعرفت الذي

 جزائري  لكاتب متزوجة كانت، الفرنس ي حتاللالا  عهد منذ بقسنطينة

 غلوااست الذين املقاومة رجال أهم من كان، "فهمي فريد" هاسم

 بعد الشديد ضهمر  إثر توفي، عمارستالا  ملحاربة الفكرية قدراتهم

 قررت، و كثيًرا به مغرمة كانت هي أما ..سنوات بعشر قاللستالا 
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 أنهاو  الجزائر  في ترعرعتو  كبرت أنها هي أخبرتني فكما ..هنا العيش

  تمتلك..الكريمة ألارض هذه إلى تنتمي جزائرية أصبجت
ً
 اصغيرً  ابيت

 واسعة حديقة اذو  هندسته في جميل، قوية فرنسية متانة اذو  قديم

 .الزهور و  الورود أنواع شتى من معتبرة كميات فيها تتوفر

  حيرني ما
ً

 على مروري  لحظة !لي تذكرهاو  القوية ذاكرتها هي فعال

 من لؤي و  أنا مروري  لحظة أتذكر هنيهة توقفت..ولى وقت في محلها

 العجوز  تلك اتابتسام تحت يناسمي ورود باقة أهداني حيث، هنا

  :حينها لنا قالت التي

 سعادتكما قلبي كل من أتمنى، و بعضكما على كثيًرا الئقين أنتما

 من تترقبنا هيو  ودعتنا ثم، الحسدو  العين من هللا يحرصكما أنو 

 رجعستأ محلها أمام وقوفي لحظة ..ماضيها إلى حنت كأنها بعيد

  !لؤي  عن سألتني، البهية ورودها روائح بشم الثمينة ذكرياتي

 الزبائن من بالرغم سهولة بكل تذكرت كيف، أمامها مبلمة بقيت

 ؟؟ايومي   عليها يتوافدون  الذين الكثر

 هل، الزبائن ألحد جميل أصفر ورد باقة تلف هيو  بثقة قالت

 ؟؟غربتِّ است

 في يعششون  الذين النادرين الزبائن من أنتما :قالتو  ضحكت

 ،الطيبة روحهمو  فينا العميق أثرهم من نسيانهم يمكن الو  الذاكرة
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 يضاهيه ال اسحرً  كان، بينكما املتبادل العظيم لحبا ذلك خاصةو 

 يعطستأ، الطويلة خبرتيو  العمل هذا في سنواتي طوال نظري ا..سحر

 تقبعةو  جذاب مخلوق  الورد..الورد من مبتغاهو  شخص كل أفرق  أن

 رسالة منا لكل، و الصداقةو  العشقو  الحب رسائلو  معاني جل فيه

  طريقة دفللور ..طريقها عن إيصالها يريد هادفة
ً
 في مرهفةو  خاَصة

 مع الواسعة خبرتهاو  كالمها من ذهلت..ألاحاسيسو العواطف سرد

 اكوبً و  اخشبي   اكرسي   لي أحضرتو  محلها إلى أدخلتني..الورودو  الناس

 ذلك منذ لي حصل ما كلو  قصتي كل لها سردت..الساخنة القهوة من

 عهام أعمل نأ علي عرضت، و كثيًرا حالي على أشفقت، الحين

 قبلتو  العرض لهذا فرحت ..املنزل  نفس في معها أقطنو  أساعدهاو 

  ..الفور  على

، جديدة بدايةو  رائع قراراست مكان أخيًرا وجدت معاناتي كل بعد

 ألمري  كثيًرا تهتم، الجميل الخلق صاحبة "ميرفن" سيدتي عند

 ..أحبها أصبحتو 

 هذا يف الكثير تعلمت، و بيعهاو  بالورود عتناءالا  في أساعدها

 من تعاني فهي لصحتها أهتمو  أيًضا املنزل  في أساعدها كما، املجال

ا الدم ضغط نوبات
ً
 ختالفا من بالرغم بتنهااو  أم مثل بتنا، أحيان

 بعض في أوصلهاو  متدينةو  ملتزمة هي كذلك..العقيدةو  ألاديان

  ..صلواتهاو  دعائها لتؤدي الكنيسة إلى ألاحيان
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  !أشهر ثالثة مرور بعد

 ..الحسبان في يكن لم لي لقاء جاء

، الفارطة رسالتي من بشأنه علم الذي محلنا إلى لؤي  مجيئ عند

 الزهور  بعض أرش أناو  بعيد من يراقبني مكانه في اجامًد  وقف

 من لحظةصغير، بمقص الصغيرة اليابسة جذورها أقلمو  املتفتحة

 يقف" لؤي " هو  ها، كبير شتياقاو  طويل صبر بعد، الجميل الزمن

  بيننا ليس مباشرة اميأم
َ

 حولي من كل نسيت ،قليلة أمتار ضعةب إال

 حبيبي مكان نحو، فقط هو نحوه جوارحي كلو  بيصري  مشيحة

 ةابتسام مع الحديثة املطر حبات مثل تتساقط دموعي بدأت، "لؤي "

 وصلت حتى ..نحوه خطوات تقدمت ..نحوي  خطوات تقدم ..أملاسية

 آلان أمامي هو..بسرور لي مبتسم هو ..حرارةو  شدة دموعي زادتو  إليه

 ..واحدة بكلمة ننطق أن دون  آلاخر إلى ينظر منا كل، مباشرة

 "السميكتين بذراعيه عليَ  أطبقو  بقوة إليه نيمّ ض ثم"

 دموعي كل نسيت، شتياقياو  عذابي كل نسيت قتها و

 يسترقون  املارة كل كان ..لحظة في العالم أملك صرت..تراتيليو 

 ، بسرور اإلين النظرات
ً
 .."ميرفن "السيدة خاَصة
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 أن في، مًعا حياتنا يخص بما "لؤي " قرار  لحظة بشدة فرحت

 معززة أمه مع للسكن أي بيته إلى الرحيل مني طلب كما !نتزوج

  !الزواج موعد حين إلى مكرمةو 

 ..مفاجئ قرار

 على أشفقت، و تعجبني لم ميرفن السيدةو  املحل مغادرة فكرة 

، محنتي أيام سنديو  دعمي كانتو  جانبي إلى وقفت يالت، العجوز  هذه

 ألزف مناسبة طريقة أجد حتى !يعطاست ال هناالر  الوقت في :له فقلت

 عجوز  يكن مهما فهي؛لطيفة بطريقة رحيلي موعدو  لها زواجي خبر

 .املرض من تعانيو  كبيرة

 طلب خبر بعد والبهجة الفرح من ..هيستيرية حالة في "لؤي " تركني

 من رجائي تحقيقو  ألابدي الحبو  السعادة حيث إلى ..اجللزو  يدي

 إرادتي بكل مستعدة فأنا.."لؤي " عشيقيو  حبيبي مع العيش في، هللا

 تبقيني أن راجية، حبيبي يا اصعبً  كان مهما ش يء بأي للقبول  قناعتيو 

 وال طعم فال، حبيبي فقط أنت ظلكو  حماك وتحت، فقط جانبك إلى

 "ميرفن" السيدة منزل  من "لؤي " ادرةمغ بعد..بدونك لحياتي لون 

 دخلت حتى، إرادية الال اتيابتسامو  أفراحيو  أفكاري  في غارقة تركني

 جاءتني قبل من ترها لم التي سعادتي بسرور تالحظ "ميرفن" السبدة

 :قائلة بهدوء
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  خبًرا تلقيت أنك يبدو !" كيندة" عزيزتي الورد مساء
ً

 زرع جميال

 .السعادة هذه كل فيك

 :لها وقلت بخجل تمابتسف

  ..حياتي في ش يء كل هو بل، فقط سعيد بخبر ليس حتى إنه، نعم

 :لي قالت

 البصر بلمح تذكرت عزيزتي يا لك رؤيتي لحظة، ذلك أظن نعم

، سنة بخمسين الخلف إلى رجعت، "شاكر" حبيبي مع الزمردي ماض ي

 يقبر ، و حنية بكل يدَي  إمساكه عند، الفرنس ي الجميل املنظر مقهى في

 وقتها، للزواج يدي طلب، البنيتين عينيه من ينبعث بالحب ساطع

 بهجتيو  سعادتي مدى وصف يعطستأ ال !آلان أنت مثلك كنت

ا غربتاست..
 
 مني طلب "لؤي " أن عرفت كيف ،"ميرفن" لسيدةل حق

 بل ،عادية سيدة ليست أنها لحظتها فعرفت ؛أخبرها أن دون  الزواج

  لي تمنتو  تابتسم ثم..قوي  حساسإو  ثاقبة نظرة ذات امرأة هي
 
 احظ

 ..املحل إلى غادرتو  حظها من جملأ

 حاجيات لشراء لؤي  مع هممتو  بسرعة للزواج تحضيراتنا أتت

ا سعيدة كنت ..ليّ ُح و  فساتينو  نوم غرفةو  جديد أثاث من الزواج  جد 

 لي ترك أنه مع  الوردية منياتيأو  أحالمي مع السماء في محلقة، معه

 قتناها الذي الجديد املنزل  إلى..الطلباتو  الحاجيات كل راختيا حرية
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 مطبخ من يتكون ، لطفاء جيرانو  راقية منطقة في منزل .. امؤخرً 

 ..واسع حمامو  متفرعة واسعة غرف أربعو  ضيوف صالون و 

 توزيع بعد، لؤي  ختارهاا كبيرة أفراح بقاعة كانت زواجنا ليلة

 ..الفرح دعوات

 بعد فيما يعودو  تجهزه ليكمل ذهبو  الكوافيرة إلى لؤي  أوصلني

 سحري  شعور و  رهيفة أحاسيس دغدغتني..القاعة إلى معه ألخذي

  !البيضاء الحلة رتدائيا لحظة

 "السعادة بساتين روبةو  ..الحلم فستان"

 مرآة أمام وقفت، فرحو  بغبطة العرس فستان رتدائيا بعد

، كبيرة بسعادة شعرت، لي تبسمو  تجهزي  في ساعدتني التي رةيالكواف

 ..مني جزء كل في كبير بشغف أحملق أناو 

 خفيفة طرقات دق املحل نحو تقدمو  لؤي  جاء..بلهفة لؤي  أنتظر

، ينتظرني زوجي أن أخبرتني، كرس ي على جالسة كنت، املحل باب على

 ثابتة بخطوات له خرجت..واحد آن   في التوترو  بالفرحة اعاليً  حلقت

 منو  الحالقة زغاريد تحت السيارة باب حتى..بيده ممسكة يديو 

 بعينين نحوي  يحملق لؤي و  ناقانطل..مدينتي تقاليد هي فهذه، معها

 ..جماليو  لحسني فرحتينو  مذهولتين

 !هللا شاء ما :طيبةو  بحسن لي قال
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 "ألاميرات مثل جميلة أنت"

 يا جميلة أنت عينيك :سرور بنبرة رددتو  لؤي  طراءال  كثيًرا خجلت

  اطبعً  كون سي تراه ما كل لذا، حبيبي
ً

  ..جميال

 :قالو  بعطف يدي قبلو  لؤي  ضحك

دائًما  سعيدة جعلهاا، و سوء كل من زوجتيو  حبيبتي حفظا اللهم

 !الصالحة الذرية رزقنااو 

 أنظر ذراعه حول  يدي، و السحاب فوق  بخطوات القاعة إلى وصلنا

 ..عشقو  حب بكل لؤي  إلى

 ..القاعة دخلنا

 اللون  شفافة ألارضية انتك، تجهيزهاو  تنظيمها بجمال تفاجأت و

ًدا تمسكت أني حتى كاملرآة ملساءو  ا بلؤي  جّيِّ
ً
 بهذا سقوطي من خوف

، رهيب القاعة جمال أن املهم. ..لإلحراج التعرضو  العالي الكعب

 حمراء بالوناتو  ألالوان متناسقة جميلة بزرابي مغلفة حيطان

 رداءاتب مغلفة طاوالتو  هناكو  هنا متناثرة كثيرة ..كثيرة، ورديةو 

 ألاكل أطيبو  بأشهى عريضةو  طويلة أكل سفرةو  بيضاء

 تغني ألاخرى  الزاوية في فرقتهاو  هي معروفة مغنية و..املشروباتو 

 دخلنا..الجميلين العروسين كرس يَ  بجانبهاو  ..للحاضرين عذب بصوت

 غيرو  الجنون  حد سعيدة أناو  للحاضرين حار تصفيقات تحت

 كثيًرا فرحتي ..هكذا واحدة مرة قتتحق أن يمكن ألاماني أن مصدقة
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 تحضنني هيو  بشدة بكت التي كيندةو  زوجتهو  خالي عائلتي لحضور 

، فيها التحكم عطستأ لمو  معهم دموعي ذرفت ..ألجلي سعيدةو  بقوة

 .الشديد الفرحو  السعادة دموع

 هناك حضر من كل مباركة تحت، مكاننا في لؤي  حبيبي مع جلست

 أنا يدي من جذبتنيو  عرس ي باركت تيال ميرفن السيدة كذلك حضرت

 ال تاريخية لحظات فهذه ؛مًعا مرحااو  رقصاا هيا :قائلة، للرقص لؤي و 

 بالرقص فقط هوو  أنا بدأناو  تشجع لكنه كثيًرا لؤي  خجل، تعوض

 دائرة صنعواو  توقف يرقص كان من كل راقية شرقية أغنية على

 لحظات، ريخيتا لها يبكي لحظات ..لنا يصفقون  ألارض على جلسواو 

 نغمات على تتراقص الجنة في حورية كأني شعرت لحظات، ذهب من

 تنبه لؤي  لكن طفيف نزالقاب أسقط كدت..الجمال فائقة مالئكة

 الحاضرين كل ضحكو  بشدة ضحكنا ..إليه منيضو  بسرعة وأمسكني

 كل مع العديدة صورناو  الكبيرة الكعكة قطعو  العشاء بعدو 

 ..الحاضرين

  ..الزوجية عش إلى لنارحي موعد أتى 

 في ليلة أسعد، قلبي في ذكراها نقشت ليلة بعد القاعة غادرنا

 زاد.."التقليدية أغنيتناو  هازيجهاأو  الفرقة طبلة تحت غادرنا، حياتي

 " ..وسلم! عليه هللا صلى، بيه فرحناو  النبي

 نظراتي أطرقت، التالي اليوم صباح في اباكرً  نهضت العمر ليلة بعد

 جم يشع وجههو  بهدوء ا بجانبينائمً ، لؤي  يحبيب نحو
ً

، وسامةو  اال
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 دوامة في غصت ثم بأصابعي الناعم شعره أطراف على مسحت

 ..معه الوردية أحالمي

 ؛الفطور  لتحضيري  املطبخ نحو توجهتو  بهدوء خده على قبلته

،  عروس أنت :لي قائلة التحضيرات كل أتمت قد فاطمة أمي فوجدت

 .بنفس ي ش يء كل أحضر سوف فقط رتاحيا

 ؛فقط تأمرو  ترتاح أن يجب من أنت ؟أمي يا ذلك كيف :لها قلت

 ..وجهها على بادية الرضا عالمةو  تابتسم وقت كل في جاهزة فأنا

 !يسعدكو  بنتي يا لشبابك يحميك هللا :قالت

، اخارًج  للفسحة ةلرح في مًعا توجهنا ثم فطورنا تناولناو  لؤي  نهض

 العاصمة الجزائر إلى سنتوجه أننا علي ؤي ل قترحا اخارًج  غداءنا بعد

 قلت كذلكو  قبلت أمي مشاورة بعد، و هناك العسل من أيام لتمضية

 عتتمستإ ..يتعبها السفر أن قالتو  ..أبت لكنها معنا تحضر أن لها

 الجميلة شواطئها روعة تحت العاصمة في لؤي  مع عسل بأيام كثيًرا

 في الفسحو  تسوق ال و.." فرج سيدي شاطئ"و " النخلة شاطئ"

..قضيت معه الشهيد مقام زيارة، و رائعة غنائية سهراتو  حدائقها

 بولد رزقتو  بلؤي  زواجي من سنتين مرت..العمر أيامحلى أهنا 

 بمستوصف طبيبة وأصبحت تخرجي أكملت و قص ي"" يناهاسم

 أنتظر، و فاطمة أمي مع بنياب أعتنيو  بجد انهارً  أعمل..مدينتي في صغير

 ألاولى املرة كأنها فيها يرحل مرة كل، شتياقاو  بشغف لؤي  حبيبي دائًما

 ألاملو القوة فيَ  تبعث ذكراه ..بجنون  له شوقي يزيد عليَ  يمر يوم كلو 
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 بسعادة معه أيامي مرت..أكثر بجوارحي  أعشقه يمر يوم كل، الصبرو 

  كان، متبادل حتراماو  حبو 
ً

 ، !الرجال كل وال رجال
ً

 ...آخر زمن من رجال

 
ً

 بومرداس والية إلى ةألاخير  آلاونة في انتقل..عشقني حتى النخاع رجال

 لاجرامية أعمالهم، و خطيرة إرهابية مجموعات فيها تقبع تزال ال  التي

  ..حصلو  الكمائنو  التمشيطات تكثيف الدولة من البد كان، املنتشرة
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 2008/ ديسمبر

املصالحة نجاح و  أبطالها بجهد الجزائرية الدولة اعتطاست

 تبق   لمو  الوطن أقطاب معظم في لارهاب على تقض ي أن الوطنية

 ..الوسط بواليات تتمركز قليلة جماعات سوى 

 ال، عمله إلى مرة آخر لؤي  مغادرة من متتالين شهرين مرور بعد

 كل في مخيلتي تغادر ال الجذابة صورته، يتركني له حنينيو  شوقي ينفك

 ..مكان كل فيو وقت

 في عليك أغلقو  قلبي في أدخلك أن لؤي  حبيبي يا يعطستأ لو

  !لفعلت النرجسية بساتينه

  ..ألخذت قلبي طلبت لو

 ..العزيز زوجي يا إياها ألهديتك روحي طلبت لو

 بحرقة يبكي ابني قص ي، و عادته غير من بشدة اممطرً  اليوم كان

  !الطرق  بكل إسكاته حاولت أني مع أمره في حرتف سبب دون 

 أنا أما، بعمق النوم قص ي اعطاست أكثر أو عةسا مرور بعد

  اشايً  رتفحضَ 
ً
 وجهيو  أبصرت، و به املفضل كوبي مألتو  اساخن

 روعتهو  املطر  هطول  أراقب، غرفتي نافذة من حنين ةابتسامب يتألق
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 املطر تحت العديدة لقاءاتي تذكرتو  كثب عن رصفةألا و الطريق على

  ..حبييي لؤي  مع

، ذكرياتي مع العميقة سهوتيو  نتباهيا شتت مما املنزل  هاتف رن 

 على الشاي كوب وضعتو  الهاتف بجانب التي الكنبة على جلست

 ؟املتصل من ألو :قائلة رددتو  السماعة حملتو  الطاولة

  خشن   بصوت   ..ما شخص علي فرد
ً

  قليال
ً

  :قائال

 ؟؟" الدين محي لؤي " النقيب زوجة أنت هل

 أنا نعم :له قلتو  ريقي تعكرو  شديد خوفو  مرعب إحساس انتابني

 ..زوجته "مهران كيندة" السيدة

 عن املسؤول القائد أناو  "طارق وهبي"املقدم  أنا :لي قال ثم

 " الدين محي لؤي " النقيب زوجك بها يعمل التي العسكرية املؤسسة

 قبل من صدره في خطير ناري  قلط إلى تعرض قدو  في بومرداس

 رحمة بدون و  بغدر  جموعةامل أحاكته كمين إثر إرهابية مجموعة

 منهم واحد زوجكو  خطرة حالة في ثالثةو  أفراد تسعة آلان شهداست

 باملستشفى املركزة العناية في متواجد هو آلان ..املهمة قائد هوو 

 هذا في بجانبه تلتحقي أن يجبو  بالعاصمة "النعجة عين" العسكري 

اسف آ أناو  ..العصيب الوقت  تبهو  صعقت ..الخبر هذاعلى  جد 

 ..نفاس يأت ضانقبو  ذهلتو 
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صرامة تالش ى و  ن روحي سلبت مني بعنوةأحسست أو  ..صدقألم 

 وضعت ،الهدوء على نحو غريبو  لي السكون  ابد ،ماميأكل ش يء 

 لم، مني يهرب يكاد نفس يو  بعنف يدق قلبيو  بسرعة الهاتف سماعة

 بدمعي املتدفق غرفته في" قص ي" وضعت، أذناي سمعت ما أصدق

 في التمسك محاولة فاطمة أمي غرفة إلى هرولتو  اتلةالحيرة القو 

 مشوار لدي فأنا ؛أعود حتى قص ي إلى تنتبه أن لها قلت، أعصابي

 أصدقه لم، صحته من تأكدأ حتى املفزع الخبر هذا زف أشأ لم، مهم

 
ً
  ..فقط اءسمألا  في خطأ حدوث بأمل تشبثتو  ،ابتات

 التيو  مةالعاص إلى متوجهة بسيارتي البرق  بسرعة تقانطل

 بسرعة أخذونيو  املشفى إلى أخيًرا وصلت، ساعات أربع فيها غرقتاست

 ..غرفته إلى

 ينظر ةألاخير  للمرة النافذة زجاج من يتهأر  ..لؤي  حبيبي رأيت

 ناأو  بكيت بشدة ..ألالم به بداست قدو  إليَ  حزينتينو  واهنتين بعينين

 من اتساع ستة أمضيت ..نفس يو  ن ينجيه فهو روحيأدعو هللا أ

 لمألاا بالنسبة لي من دهرً  كانت ..لؤي  غرفة بجانب املمر في الليل

 ..ابذالعو 

 ممدود هو، و النافذة من أحواله على تمر لحظة كل في لعطستأ

 حتى، إليه الدخول  من حتى منعوني فقد ؛سريره على بشفتيه يهذي

 بهيئة أصبحت، و ترتجف جسمي أعضاء كل، املحرجة حالته تمر
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 حظي أندبو  دموعي أذرف، اتحطيمً  حطمها الحزن و  مقهورة ظلت

 الطبي الطاقم، و مفزعةو  مؤملة ةألاخير  لؤي  لحظات كانت. .قدري و 

 قطع نفسهو  توقف قلبه أن الخاصة املمرضة من رسالة يتلقى

 القلب نبض إعادة محاولةو  عملهم في شرعواو  بثبات الغرفة داهموا

 ..جديد من الروح زرعو 

 :على صوتأصرخ بأو  ناديأ أناو 

 ..رجوكمأ ..رجوكمأ

 ..حبيبيو  نه زوجيإحبا هلل انقذوه 

 ..نيس من بعدهأو  ليس لي خليل

وا من حولي يهدئون من اجتمعشخص غريب و  خرونآممرضون 

 سكتأو  قعدأو  همدأكيف  ..لكن بدون جدوى  ..جنونيو  روعي

 ؟!حبيبي يصارع املوتو 

نه كل إ ..ابني والدو  نه زوجي الغاليإ ..!روحي يا ناسو  نه حياتيإ

 !ش يء يا هللا ساعدني

 ي..املعافو  نت الشافيأف

 نفسية بآالم مل جديد في غرفته املوحشةأحركة وكل  كل أبصر

 وقفتي في جامدة ،للغرفة العريضة الزجاجية النافذة من مكتظة
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 على كهربائية صعقة كل في..يهينّج  بأن قلبي كل من هلل أتضرعو  أدعواو 

 الطاقمو  ،صدري  في بآالمها أنا أحس، و بيضطر و  جسمه يتلوى  قلبه

  ..جدوى  دون  لكن ..ةألاخير  املحاوالت ينفذ حوله الطبي

 !"لؤي  حبيبي مات"

نحو  تقانطلو  ..صدقألم  ،مال غائبةآيت الطاقم يغادر بأر و 

تودده أليه إقبل يده ببكاء يسحق القلوب جثوت أالطبيب املختص 

 ..املحاولةو  ن يعيد الكرةأ

 :جمقال بتهو  بىأ

 -رحمة هللا عليه- ..ال يمكن لقد فعلنا ما بوسعنا

 :ذا الشهيدهعدم اكتراث لو  ة تذكر اال و قال دون مب

 ..غادر دون رجعةو  ،نها سنة هللا في خلقهإ ؛البقية في حياتك

 :ليم  أ صياح  و  قلت بكفر  

 ؟الذي يسلبني حبيبي هذاقدر  أي

 ؟نصفين إلىالذي قطع روحي  هذاقدر  أي

 !رجوك يا دكتور أ ..ارجع؟ دثعن ماذا تتح

 ..صرختو  صرخت ..بكيت ..بكيت ..و بكيت
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 ..لكن لؤي لن يعود

 
ّ
 أن قلبه كل من أراد، مكسرة روحو  شنيعة آالم   بعد أنفاسه مسل

 لكّن  ،قلبي قطع ما هذاو  ةألاخير  نظراته في قرأتها، ةألاخير  للمرة عنييودّ 

 عطتأس لم !أيتر  امل  زلت غيرمصدقةال  ..ذلك قبل منه سلبت روحه

 محاوالت بعد، أهوى و  أحب من مات فقد ،نفس ي لكاتمو  أكثر  الصبر

 بأعلى أصيح أناو  دفعتهمو  غضبي شتدا، دخولي عدم في للممرضتين

 نحو بسرعة دخلتو  الباب فتحت..قوة بكل عني أدفعهمو  صوت

 بغزارة رتنهم دموعيو  صدري  إلى أحضنه عليه جثوت، و سريره

 أرجوكي.. حبيب لؤي  :شفتي من متدل عابيلو  بشهق قائلة ..حرقةو 

 بننااو  بيتنا إلى نعود بنا هيا حبيبي يا قم ..ذلك أعلم أنا حي أنت

 صوت ال، صدري  على دمهو  الجثة هامد لؤي  ..حبيبي يا قم اهيَ ..قص ي

 ..نفس وال

رجوك يا أ ..لؤي في حضني بجثته الباردةو  على صوتأصرخت ب

 صمتو بثبات  جنوني رون يراقبون خآلا و ..لؤي ال تتركني يا حبيبي

 ..دهشة على نديبي املوجعو 

نها النهاية يا إ ،خر مرةوجهه الطري آل و  بصرت لجثته الساكنةأ

 ..قيكيندة صّد 
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  ..سوف تتعذبين حتى موتكو 
ّ
املصائب و  ين الطرق سوف تشق

.ستظلين جثة بدون .عشق لؤي و  من دون حب ،ؤي وحيدة من دون ل

 ..بوجعك دحأحيدة ولن يحس .ستتعذبين حتى النخاع و .روح

 ..جنازتهو  لؤي  موت بعد 

 صدقاء لؤي من واليات عدةأو  ور قادة عسكريين كبار ضتحت ح

 من عالم في دخلت ..بكائها الحادو  مه التي قطعت شراييني بنديبهاأو 

 حزني يوم إنه ..رجعة دون  عشيقيو  حبيبي غادرني، الكآبةو  الحزن 

  ..تركنيو  حبيبي رحل لقد عذابيو 

  ..سندي هوو  وحدي الرحيل أشد فكي

  ..تركني لكنه أحبنيو  أحببته

 ؟أحرقني بعدما إليه السبيل كيف

 ..تركنيو  بالبقاء وعدني !وعدني

 ..يخبرني لمو  مني السوداء ألايام سرقته !دمرني

 ..تركني ثم اقائمً  روحي سكنو  قلبي ملك

 .أحرقني فقد؛ رحماك.. رحماك ..هللا يا
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  تمضِّ  لم
َ

 أمه به التحقت حتى لؤي  وفاة من أشهر خمسة إال

 املرير  عذابهاو  نصفها إنشالل إلى أدت التي بنهاا فاجعة بعد فاطمة

  ..فاطمة أمي ماتت، ابني قص ي علىو  نفس ي على أوصتني بعدما موتهاو 

 هذا فرط من ألرتاح امبه حقتل ليتني، جديد ألمو  حزن  مع تركتني

 هذا من هللا رحمنيو  لؤي  بيبيح مع مت ليتني..العميقة ألاحزانو ألالم

 !العذاب

 ..أناليتني لست 

 ..ليت ما حدث لم يحدث

 ..نا ال طاقة لي بهذا العذاب الجسيمأف،ارحمني يا هللا

 أذهب أعد لم، معي حدث ما كلو  بي حل ما كل تصديق عطستأ لم

 نذم دائًما بزيارتي تقوم التي نجوى  به تهتم الذي ابني أهملتو  عملي إلى

 ..لؤي  موت
ّ
 أقمتو  املستشفى إلى نقلتو  حادة كتئابا أزمة بي تحل

 من سرق  الكالم حتى ..عليها يشفق بهيئة، كاملين شهرين مدة هناك

 طيفهو  لؤي  خيال أصبح..شفة ببنت النطق حتى يعطستأ وال لساني

 ساعدتني، باملشفى ألايام أحد في، ثانية كلو  دقيقة كل في يطاردني

 مقعد في جلست..جديد هواء تنفسو  يقةالحد إلى الخروج في املمرضة

  ..بسكون  حولي ما كل منهارةو  خاملة بجثة أراقب طويل
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 و  اشاحبً  يوًما كان
ً
 بل املنتصف في شمس هناك تكن لم، احزين

 ارماديً  باألجواء املستبد الطقس كان، السماء عمق تكبدت غيوم

  ..الحزن  على يبعثو 

 ما كل إلى تراثكا عدمو  مسلوبة روحو  شاحبتين بعينين أحدق

 اعجوًز  بعيد من هناك أبصرت..أشجارو  آخرين مشفى نزالء من حولي

  !مباشرة أمامي تقف

  !تكون  من عرفت لقد

 الشاطئعلى  حالكة ليلة في بها لتقيتا التي العرافة العجوز  نفس

 بلباسها عصاها على ةئمتك هيو  تراقبني، املشوهو  البشع بوجهها

 داخلي في بركان، واحدة حركة دون  لييغ دمي بدأ ..اللعين ألاسود

 لي قالتها كلمة كل تذكرت، و قديمة شؤم كلمة كل تذكرت، فقط

  ..لحظتها

  "دهشتو  غربتاست"

 بنظرات رمقتني ؟قسم على تدمير حياتيأقلت هل هي شبح و 

 حمل جهدي بكل أردت، ثقيلة بخطوات رحلتو  أخيرةو  مخيفة

 بكل حاولت ..بها ونيأشبع التي املسكنات فرط من املنهار جسمي

 النطق حتى أحاول  ،مقعدي أمام متدحرجة سقطت أني سوى  ،جهد

 ..معها التحدثو  بها اللحاق أردت ..تذكر جدوى  ال لكن الصراخو 
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 روحي فقدان بعد..بسرها العميق ..رجعة دون  كذلك هي غادرت

 في عقلية كمختلة أيامي صارت، لؤي  وفاةب بالحياة شغفيو  الجميلة

 أحرك أن دون  إليَ  نظرت كلما تبكي، لي زيارتها في نجوى  حتى املشفى

 
ً
 كثرة من مقصورة ذاتيو  باملسكنات مشبع كله فجسمي ؛اساكن

 التفكير مرارةو  ليمألا عذابهوال الأ كل تنسيني التي كتئابالا أقراص

  ..لؤي في  الدائم

  دخلت
ً
 !امروعً  اجديًد  اعامل

  !لادمانو كتئابالا عالم

 إلى مسرع حياتي عداد، و قطرة قطرة روقيع في يسري  السم

 لؤي  زوجي صديق "صبحي نبيل" املالزم لزيارتي جاء حتى..حتفه

  ..لارهابية الكارثة تلك من الوحيد الناجيو 

 بكلمة أنطق لمو  سكون  في أراقبه كنت ..سالمه ألقىو  إليَ  دخل

 :لي قال حتى أعرفه لم، واحدة

 بمجرد..بالعمل زميلهو  زوجك صديق" صبحي نبيل" املالزم أنا

  رجعتاستو  عليه عيني تركزت حتى لؤي  عن تحدثه
ً

 روحي من قليال

 ..الضائعة

 :اشاكرً  لي قال
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 ساعد، و مؤكد موت من حياتي أنقذ لقد حقيقي بطل هو لؤي 

 كمين قبل من كيدأ بموت مهددة كانت التي حياتهم ذإنقاف ا كثر جنود

 العصيبة اللحظات تلك اأبًد  أنس   لم، كثيفة غابة وسط محكم إرهابي

 ..للكمين تفطنه لحظة يناديو  يصرخ لؤي و 

 قتل فقد ،قتالية براعةو  بسرعة حازمة تعليمات إعطاء في وبدأ

 ححلتتص الجبل أعلى إلى مجموعتي مع أنا مكاني حول و  منهم ثنينا

ًدا الرؤية  مرور بعد ..املتناثر الرصاص من أفرادنا بقية لحمايةو  جّيِّ

، صدره في بعيد من نارية بطلقات يتهاوى  لؤي  رأيت ..ساعة نصف

 كبيرة بلوط شجرة نحو بجسمه يجر بسالةو  بشجاعة مطرحه سقط

 ..خلفه

 أسرته فتحت، واحد بنفس مسرًعا نحوه تقانطلو  مهمتي تركت

  ليسهل
ً

  بحسرة أراه، الضائق تنفسه قليال
ً
 ثم مكانه في يتلوى و  امتأمل

 :كبيرة بصعوبة قال

، بعدي من املهمة تكمل أن يجبو  بعدي من همةامل قائد أنت نبيل

 حياة أن بقوة أمرنيو  امندفعً  أصر لكنه، الحالة هذه في تركه أشأ لم

 ..واحد شخص حياة من أهم آلاخرين

 صرخاتو  كثير  ى دو  ناري  إطالق، مهمتي إلكمال امندفعً  تقانطل

  ..مريعة أحداث، و كثيرة إصابات
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 بقية هربو  رجلي في ككذل أنا أصبت، تقريًبا ساعة مض ي بعد

 خسائر بنا ألحقواو  منهم أفراد سبعة سقوط بعد لارهابية املجموعة

 تصاللال مسرًعا عدت و..الصرخاتو  الناري  الطلق انتهى، جسيمة

 لعلي ؛لؤي  الكابتن نحو تجهتا ذلك بعد، القتاليو  الطبي بالدعم

 ..املساعدة قدوم حتى حاله على أطمئنو  امعنويً  أسانده

 غ جدتهو 
ً
 اليمنى يده في بإحكام يمسكها بيضاء ورقةو  دمائه في اارق

 :مستضعفة بنبرة قالو  هزيلة بنظرة رمقني، هناكو  هنا يتدلى رأسهو 

 ؟ش يء كل انتهى هل

 ؟عليهم نتصرناا هل

 قال أفراد عدة خسرنا كذلك نحن لكن ..ذلك حصل نعم :له قلت

  ..كذلك هم يومهم يأتي سوفو  علينا يتوجب ما عملنا نأ املهم :لي

 النهاية إنها ،حي بقائي في أمل هناك ليس، نبيل يا عاسم :لي قال

 ..الحبيبة زوجتي إلى لتسلمها رقبتك في أمانة الرسالة هذهو 

 املساعدة قدوم بعد، و عليه أغميو  بشجاعة ابتسمو  إياها سلمني

 ..الكبير املشفى إلى بسرعة نقله تم

 على، زوجي زميل نبيل كلمات من الدنيا بي ضاقتو  دموعي نهمرتا

 ..العظيمة تضحيتهو  لؤي  شجاعة
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 بيضاء ورقة، الرسالة سلمنيو  سترته جيب في يده نبيل أدخل

  ..الدم بقع من بقليل ملطخة

  ..الشفاءو  السالمة لي امتمنيً  نبيل غادر و

 ..محتواها ألقرأ كبير فضول و  بحرقة تلهفتو  أصبر  لم

 :الرسالة

 :"لؤي " حبيبكو  زوجك من

 مماتي إلى أمض ي أنا وها ..لك بوعدي أوفِّ  لم سامحيني  ..يحبيبت

 املرة هذه لكن ..أخرى  مرة ورائي ا إياكتارك ةألاخير  أنفاس ي حرقة تحت

 لك السعادة تستحقين كنت ..بدألا  إلى
ّ
  لك أخلف لم نين

َ
. .الدموع إال

 حياتك وعيش ي يحبّ أ نسيني. ا.مايؤملني وهذا، كثيًرا تحبينني أنك أعلم

، حبيبتيو  زوجتيفأنت  أتالم أناو  هذا لك أقول ..جديد من يقلانطو 

 أنجبيو  تزوجي، السعادة تستحقين لكنك... حد السيف عليك أغار

 بقلب محنتك ستتجاوزين أنك أعلم أنا ..ناجحة امرأة كونيو  ..االأطف

 قوية امرأة نكأ قلبي صميم في علمأ نيأل جديد من ..ابدئي قوي 

  عطيتكأ ما نيأل سامحينيو  بيبتيح الوداع ،ذلك تستطعينو 
َ

 إال

ًدا عتنياو  ..الحزن   و  أحببته لطاملا أني له قوليو  ،قص ي بإبننا جّيِّ
ّ
 ميهعل

 للوطنو  لك ءً فدا مات أباك أن له قوليو  ،الحميدة ألاخالقو القيم كل

 ..الغالي
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 ممتهاض الرسالة قراءة بعدالوداع حبيبتي..  ..أبًدادائًما و أحبك 

 يف ةألاخير  كلماته أثرت، أكثر عذابي زادو  كثيًرا حزنت ..أبكي صدري  إلى

، تعيس نوم في أغط كنت..لزيارتي نجوى  جاءت التالي اليوم في..بعمق

 فلذةو  ابني قص ي أرى  بي وإذا ي..حول بمن ..مبالية غير أعيني فتحت

 !عيني أمام ،نجوى  حجر في ببراءة يضحك الوحيد ابني، كبدي

 ..الفظيعة حزانألا و ألاوهام تلك من فقتاست

 :حنينو  شهق نبرةو  بألم نطقت

 "!الحبيب ابني !قص ي"

  ..حسرتيو  بدموعي ذلك قلت

 فعلته ما على ندمت ،سالسةو  بهدوء حضني في نجوى  إياه سلمتني

  تيتمه عن بشدة وتحسرت، وحيًدا تركته الذي بنياب
ً
 أبيه مثل، احديث

 لؤي  تذكرت حنانو  بعطف فيه حملقت..ش يء كل في يشبه فهو، تماًما

 :قلتو  ..ةألاخير  رسالتهو  الفور  على

 !لك اشتقت كم ..حبيبي يا ..ولدي يا" 

  !لرؤيتك سعدت كم 

https://jadidpdf.com



246 
 

 من أقلبهو  ،عليه حنانو  بأمان بذراعي أطوق  أزال ال وأنا ذلك قلت

 الناعمتين يديهو  رأسه أقبل..ءالبري  وجههو  جبينهو  الورديين خديه

 ..صدري  فيوجه الناعم و 

  :لي تشجيع دموعو  ور بسر  نجوى  قالت

 ..تنتظرك حياتكو  بنكا كيندة يا هيا

 ..الطب في حلمك تحقيقو  املض يو  الصبر  عليك يجب

 ..املوت ائقةذ نفس .كل

 قالتو  بحنية عليَ  طبطبت ثم، فعلتِّ  مهما، يرجع لن لؤي  و

  :كبير بتفاؤل 

 تراجعت.وطننا أبطال من بطل، و شهيد فهو ؛بالرحمة له ادعي

 بنيابو  بي حل ما على ندم يكل أناموعي الساخنة و دو  بظهري  للخلف

 :أقول  وأنا قوةو  صبر  بكل ألامام إلى أمض يو  أتشجع بأن تعهدتو 

 بغتة لؤي  فراق درمنيو  حزانا مدمرة في حياتيأقت ذ لقد

 هل ..شهور و  ليالي تعذبتو  بحدة تأملت، بدونه شمعتي نطفأتاو 

 ؟لألبد ضعيفة هكذا سأبقى

 .فقط الحبيب بنيال  حياتي أكرسو  أتعالجو  سأتشجع

  منه أجعلو  تربية أحسن أربيهو  بجد سأعمل
ً

 كما اصنديًد  رجال

 .فقط هو ألجله سأضحي، لؤي  يريد كان

 ما نكمل أن يجب :لي قائلة تبتسم وهي بحرارة نجوى  عانقت ثم

 ..عزيزتي يا الصغر منذ مًعا به حلمنا
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 ..بعد ذلك سنوات ستة مرت

 ..العظيمة أحزاني من بالرغم حنتيم يتخط العقبات كل بعد عتطاست 

، مدينتي في ألاطباء أهم من أصبحتو  جراحة كطبيبة عملي في نجحت

 ..السياحةو  الطبية بحوثي بعض كمالإ بغية كثيرة دول و  مدن إلى سافرت

صرت ، حياتي في ش يء كل أصبح، لابتدائية املدرسة في أصبحو  قص ي كبر

و ، أمانو  حنانو  حب بكل ربيته ينيع نور و  حبيبي ولدي هو..م لهألا و بألا 

 بسعيد تزوجت نجوى ..الصغير مالكيو  قلبي نبض هو..مبادئ نبيلةو  قيم

 آلان من عامين قبل فيروز  أمي توفيت ،هناك قرتاستو  أملانيا إلى سافرتو 

  ذكراه خلفت
ً
 في وحيدو  آلان متقاعد سالم خالي أما ..فينا اشديًد  احزن

ا أزوره كتبه مع منزله
ً
 عدة أشخاص لزواجي تقدم ..عليه طمئنانال ل أحيان

 ذكرى  تمحى لن ..عديدة محاوالت من بالرغم ورفضت ..ذلك أبيت لكن

  أتزوج ولن ،حياتي مدى قلبي من حبيبي لؤي 
ً

 ما أحبه سأظل بعده من رجال

، الصحوةو  في السهوة، الشروقو  في الغروب ألاطالل بين كرهذأو  تيحي

 بالرحمة له أدعوو  قوى أو  غنىأالروح فعشق ؛ لن يحدنا عاملين مختلفين

 ..ما حييت الغفرانو 

 ،ناشد الحياة على مجاريهاأن أصار لي و  تغير تدفق املياه في حياتي..

لو كنت و  فال قيمة للحياة دون عشق حتى ؛نس ى حبي ما حييتأن ال أو 

 ؛ال تسال روحك عن نوع العشق الذي تتمنى ،عشيقك بعيدو  اخاسرً 

نوره و  نشوتهو  نه كما هو بسحرهإ ،مياتتسو  فليس له تعريفات

 ..ساطعال

 ..سراره عظيمةأو  فالعشق سبب حقيقي للحياة
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فثمارها ال الحب شجرة العاشقين المثمرة.. "

 "تفنى وال تنتهي
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